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Ús de la biodiversitat 
de bràssiques en la cadena 
de valor de l’agricultura ecològica

1. Introducció i objectius del projecte
La família de les brassicàcies, també conegudes com a crucíferes, té una gran importància en l’alimen-
tació a nivell mundial, i també a Catalunya. Les diferents espècies i varietats provinents d’aquesta fa-
mília constitueixen una part important de les verdures que portem quotidianament al plat i que ocupen 
una bona part dels mercats i botigues d’arreu del territori. Aquesta família de plantes tan diversa inclou, 
a més d’una gran multitud d’espècies silvestres, verdures tan conegudes com les cols, la coliflor, els 
naps i els raves, entre d’altres.

No obstant, i malgrat l’enorme diversitat d’aquesta família, la major part de les bràssiques consumides 
formen part d’uns pocs tipus varietals com la coliflor, la col i el bròquil, que es troben a la immensa 
majoria d’explotacions hortícoles i de verduleries, mercats i supermercats generalistes, on els preus 
baixos i la forta competència per vendre els mateixos productes són l’habitual. Sortir d’aquest mercat 
de masses pot ser una bona manera de destacar per part de petits productors, sovint ecològics i amb 
circuits curts de venda, que enlloc de competir per quantitat i preus baixos ho poden fer per la diferen-
ciació i l’oferta de productes originals i de gran qualitat organolèptica.

La principal barrera a superar en aquest escenari és la del desconeixement, tant de la persona produc-
tora, que al no estar familiaritzada amb varietats cultivades fora de les habituals pot mostrar-se reticent 
a incorporar-les a la seva explotació, com també el desconeixement per part dels consumidors, que es 
troben davant productes nous i que poden requerir d’elaboracions que no els són habituals.

El projecte Ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de l’agricultura ecològica pretén 
superar aquestes dues barreres com a objectius principals, donant a conèixer als productors ecològics 
de diferents punts del territori català varietats de bràssiques que aportin diferenciació i valor afegit a 
les seves explotacions i visibilitzar els productes obtinguts. La finalitat és dotar-los d’eines i idees per tal 
que puguin incorporar aquests productes en els hàbits de consum habituals. 

2. Els antecedents El projecte BRAAVA (2016-2020)
El present receptari forma part del projecte Ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor 
de l’agricultura ecològica. Aquest projecte, al seu torn, és la continuació del projecte BRAAVA (Bràssi-
ques d’Alt Valor Afegit), que es desenvolupà durant els anys 2016 a 2020. Aquest projecte buscava 
estudiar el major nombre possible de varietats de bràssiques disponibles, ja siguin de varietats tradicio-
nals com de varietats millorades i comercialitzades per cases de llavors i planteristes i avaluar la seva 
adaptació i acceptació entre els camps i els productors d’horta del Baix Llobregat.

Després dels quatre anys de projecte, del més de centenar de varietats inicialment identificades, es 
seleccionaren aquelles que havien mostrat més interès per la seva bona adaptació i aportació de valor 
a les parcel·les del Parc Agrari del Baix Llobregat, que són les presents en aquest receptari. 

El projecte BRAAVA ha estat possible gràcies al finançament del Parc Agrari del Baix Llobregat, la par-
ticipació del CETT, de l’IRTA i de tots els pagesos/es i tècnics/es agrícoles que han contribuït amb les 
seves observacions a escollir de manera participativa les varietats més interessants. 

La Fundació Miquel Agustí
La Fundació Miquel Agustí (FMA) és una entitat dedicada a la recuperació, conservació i millora de 
varietats tradicionals catalanes. La voluntat de la FMA és ajudar al sector primari a estructurar-se com 
a sector estratègic, impulsor de nous models productius i alimentaris, que permetin assolir la fita d’una 
producció sostenible i que derivi en models alimentaris resilients i sans. La FMA considera l’agrobio-
diversitat com una eina bàsica per a aconseguir aquests objectius i com una eina per dissenyar nous 
productes basats en la qualitat organolèptica i nutricional. Com defensa la FMA, l’agrobiodiversitat 
forma part d’un patrimoni agrícola i cultural de primer ordre, que cal preservar dels fenòmens d’erosió a 
què està sotmesa.

 

El CETT
El CETT és el centre universitari de referència de Turisme, Hoteleria i Gastronomia. Adscrit a la Univer-
sitat de Barcelona (UB) i amb una clara vocació internacional, compta amb un equip de professionals 
especialitzats que ofereix a l’alumnat un model de creació i transmissió del coneixement basat en el ri-
gor, la innovació i l’experiència. Amb una trajectòria de 50 anys, el CETT s’ha convertit en un centre que 
connecta persones i que vincula l’àmbit acadèmic amb el teixit empresarial i institucional. Compromès 
amb qui viu l’aprenentatge com un creixement i com una oportunitat per assolir projectes vitals a través 
de la interacció amb l’entorn i les persones.

La gastronomia és pal de paller al CETT, que ofereix un ampli i reputat ventall de cicles formatius, graus 
universitaris, màsters i formació continuada de l’àmbit. L’aposta per la gastronomia del CETT també 
implica la recerca i la investigació. Per això va néixer el Grup de Recerca en Cuina i Gastronomia, que té 
com a raó de mantenir, transmetre, fer visible i crear expertesa en el món de la cuina i la gastronomia 
amb l’objectiu de ser un referent pel desenvolupament de coneixement culinari i, al mateix temps, un 
baluard de la tradició i del lligam amb el territori i el patrimoni gastronòmic.

El CETT i la Fundació Miquel Agustí treballen conjuntament aspectes com l’agrogastronomia i la sosteni-
bilitat des de fa sis anys.



Receptari

Sobre el receptari 
Quan la Fundació Miquel Agustí ens va encarregar aquest receptari com a part del projecte Ús de la 
biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de l’agricultura ecològica ens vàrem sentir honrats i 
il·lusionats de poder estar presents en la conclusió d’un projecte que per nosaltres ha posat de relleu 
que quan el camp i la Gastronomia treballen plegats, es crea una sinèrgia que ajuda a donar a conèixer 
i introduir nous ingredients sostenibles i saludables pels consumidors.

Però també ens va semblar una molt bona oportunitat per posar de manifest com pensem que hauria 
de ser la creació i transmissió de receptes en un entorn sostenible. Per tant, si ens permeteu, us farem 
cinc cèntims de com hem pensat aquest receptari i què hi trobareu.

El receptari està composat de 40 receptes, dues per cadascuna de les varietats de bràssiques que 
s’han plantat en el projecte demostratiu “Ús de la biodiversitat de bràssiques en la cadena de valor de 
l’agricultura ecològica. Les receptes han de ser preses com a propostes, perquè en molts casos són 
intercanviables, és a dir, es pot fer la mateixa recepta amb d’altres varietats diferents a la proposada. 
Veureu que hem intentat mostrar la versatilitat de les bràssiques, usant diferents tècniques de cocció 
i diferents presentacions com ingredient - no només de plats salats, sinó també sinó també de dolços. 
Us atreviu a provar una macedònia amb branquetes de brócoli?

Com són les receptes?
Hem intentat oferir-vos algunes receptes d’arrel tradicional catalana però amb la inclusió d’un nou 
ingredient, una varietat de bràssica. Però també receptes de fusió, buscant en altres cuines inspiració i 
noves maneres de menjar-nos les bràssiques.

I no només trobareu receptes per un plat de menú, també hi ha plats únics com guisats, o propostes 
més petites per un vermut. 

Eminentment és un receptari vegetal, que no vegetarià, encara que us proposem versions ovolacto-
vegetarianes, si cal. Però si que hem buscat que aquestes varietats de cols, coliflor, bròquil, bròquils 
ramificats, cols de Brussel·les i les varietats més noves, cols kale i kalette, en siguin les protagonistes 
centrals. Volem canviar la percepció que aquestes verdures només són un ingredient secundari.

Les receptes han estat creades amb ingredients de temporada, buscant plats estacionals. A les Bràssi-
ques les acompanyen moltes verdures d’hivern, bolets, tubercles i, si trobeu un tomàquet, veureu que 
us hem posat el tomàquet de penjar, el de rebost, que tenim guardat de l’estiu.

Els vegetals tenen molt valor, no es poden malbaratar. En el disseny de les receptes, us aconsellem 
com fer un aprofitament màxim dels ingredients, recomanant altres usos per les parts que descarteu 
en la recepta o incloent tècniques culinàries, que a part de cuinar, ens conserven el què cuinem, con és 
el cas de l’escabetx o els envinagrats.

Finalment us proposem una manera de servir la recepta però que només és una proposta que resulta 
atractiva estèticament i que creiem que afavoria la degustació del plat, però sigueu creatius i feu la 
vostra!

Què tenen en comú totes les receptes?
•Són per quatre persones, però també per quatre àpats. Podeu, en el cas dels guisats, cui-
nar-ne per a més d’un dia i guardar el que no us mengeu, sempre a temperatura de nevera 
i per consumir-ho la mateixa setmana.

•Que us indiquem que tasteu mentre cuineu. Evitareu posar un excés de sal i us permet 
anar modificant la recepta amb el vostre toc, si us inspireu!

•Els ingredients us apareixen en quantitat però també en volum, perquè sigui més fàcil la 
seva elaboració. Són quantitats aproximades perquè les verdures tenen un pes variable. No 
us amoïneu, si manteniu les proporcions entre ingredients, les receptes sortiran. Ens agra-
daria que hi afegíssiu el vostre toc personal, perquè la cuina és viva si la fem evolucionar!

•La nomenclatura per mesurar el volum emprada és la que creiem que és més fàcil de 
tenir a casa. Cs per cullera de sopa. Cp per cullera de postres. I Cc per cullereta de cafè. 
Usem gots de 200 mL, els usuals per prendre aigua.

Què heu de saber de la cuina de les Bràssiques?
Les Bràssiques són una família vegetal que tenen molta varietat de formes i colors. I cada una té una 
personalitat marcada. N’hi ha d’amargues n’hi ha de dolces, algunes són més dures i d’altres es poden 
menjar crues. Aquesta versatilitat ens ajuda molt a l’hora de cuinar. Però, si tenim en compte que tam-
bé tenen un paper com a portadores de vitamines, minerals i sobretot antioxidants, hi ha unes pautes 
que hauríeu de seguir per maximitzar la seva aportació: cal  buscar coccions curtes i amb poca aigua. 
La calor intensa i continuada destrueix aquests components nutricionals que, a més, es dissolen en 
aigua i, per tant, deixaran d’estar en la part que ens posem al plat. En aquest sentit, és millor un saltat 
que un bullit. I millor una cocció al vapor que un bullit. Veureu que us proposem moltes vegades que es-
caldeu les bràssiques. És una mesura d’higiene, l’aigua bullent ens ajuda a rentar i a eliminar microor-
ganismes, però també ens canvia la textura cruixent inicial, la que molts associem a cru, i aconseguim 
una textura mengívola, sense coccions llargues.

I un avís: quan les cuineu, sobretot els varietats morades, canvien de color, perden el morat i passen 
a un verd. I algunes varietats, quan hi poseu vinagre o llimona, també canvien de color, passen a un 
rosat. Aquests canvis són degut als pigments que donen color a aquestes varietats. No us preocupeu si 
l’aigua de l’escaldat o el bullit es torna blava...és així!

Qui ha fet el receptari?
La creació de les receptes ha estat a càrrec del CETT-UB: les receptes són del Jordi Barba i l’Alvaro 
Brun, a partir de les idees del Mikel Díez; l’ha transcrit i fotografiat la Montserrat Saperas i l’ha revisat 
la Isabel Lugo. El receptari l’han coordinat i revisat des de la Fundació Miquel Agustí l’Ernest Aymerich, 
l’Helena Isern, l’Alba Garriga, l’Ariadna España i l’Aurora Rul. 
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Consells per evitar
el malbaratament

Al mercat 
Prioritzeu els productes que estiguin en temporada. No només tindran millor qualitat sinó 
que també contribuireu a evitar excedents en la cadena de producció i comercialització. 

Les imperfeccions estètiques molt sovint no tenen repercussió en la qualitat final del producte. 
Consumint aquelles peces que no siguin perfectes evitarem que siguin descartades i, sovint, 
podrem estalviar també en el preu de compra. 

A casa
Conserveu les verdures a la nevera, en el calaix específic, o en un lloc fresc i consumiu-les com 
abans millor per tal de gaudir al màxim de les seves qualitats. En cas que no pugueu consumir-
les, podeu congelar-les crues o prèviament escaldades, així us duraran diversos mesos.

Totes les parts de les bràssiques (i de les verdures en general!) que compreu són aprofitables. 
Podeu consumir aquelles més dures com ara les fulles i tiges de la coliflor per preparar brous 
o cremes de verdures, o fins i tot les flors de les plantes que hagin espigat per a donar color a 
amanides i plats. 



VARIETATS
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Col del país
Varietat tradicional catalana de col de 
tipus paperina, que forma cabdells 
allargats amb forma cònica. Les fulles són 
notablement bollades, sobretot les més 
exteriors, essent més llises i de color més 
clar sense arribar a blanc a l’interior del 
cabdell. Els cabdells són de mida mitjana, 
amb un pes típicament al voltant d’1 kg.

Kale Black Magic 
Varietat de col arrissada tipus kale Nero 
di Toscana, comercialitzada per la casa de 
llavors Tozer Seeds. Es caracteritza per les 
fulles llargues i primes, de color verd fosc, 
i a diferència de la majoria de cols kale, 
te el marge llis i presenta una textura de 
fulla molt més consistent. El bollat de la 
fulla fa que també sigui anomenada “Kale 
dinosaure”, ja que en recorda la pell.

Kale Scarlet 
Varietat de col arrissada tipus kale, 
comercialitzada per la casa de llavors 
Graines Baumaux. Les fulles són de color 
verd-morat fosc, llargues, molt arrissades 
i voluminoses. A l’hivern, durant les 
gelades, el fred accentua el color morat, 
però en cuinar-la, les fulles recuperen el 
seu color verd.

Brocolet Monflor
Bròcoli verd ramificant provinent de 
llavors comercialitzades per la casa de 
llavors Syngenta. Produeix un bròcoli 
central d’uns 400 g, poc compacte, seguit 
de petits “brocolets” que van rebrotant 
dels laterals. Aquests permeten diverses 
collites, dels quals es pot aprofitar tant el 
cap, generalment poc compacte, com la 
tija, que és tendra.

Brocolet Sticcoli F1  
Bròcoli verd ramificant provinent de 
llavors comercialitzades per Graines 
Baumaux. Produeix un bròquil central 
d’uns 300 g, seguit de petits “brocolets” 
que van rebrotant dels laterals. Aquests 
permeten diverses collites, dels quals es 
pot aprofitar tant el cap, generalment poc 
compacte, com la tija, que és tendra.

Bròquil lila Grafitti 
Bròquil lila comercialitzat per la casa 
de llavors Syngenta. Produeix caps d’un 
característic color fúcsia brillant, que 
manté en coccions suaus. Els caps són 
de mida gran, amb peces que superen 
fàcilment el quilo de pes. És una varietat 
de coliflor molt compacte, de forma 
arrodonida i que aguanta uns quants dies 
abans d’obrir-se.
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Bròquil groc Flame Star 
Bròquil groc comercialitzat per la casa 
de llavors Syngenta. Produeix caps 
d’un característic color groc ataronjat 
(antigament anomenat Cheddar), i que 
no perd en coccions suaus. Els caps són 
de mida gran, amb peces que superen 
fàcilment el quilo de pes. És una varietat 
de bròquil molt compacte, de forma 
arrodonida i que aguanta uns quants dies 
abans d’obrir-se.

Coliflor Fioretto 
Bròquil blanc comercialitzat per la casa 
de llavors Tozer Seeds. Produeix uns caps 
molt grans, que superen sovint els dos 
quilos de pes. A diferència dels altres 
bròquils, aquesta varietat es cull un cop el 
cap ja s’ha obert, resultant en uns arbrets 
amb les tiges molt llargues de color verd 
clar, de textura i sabor molt agradables.

Bròcoli lila Miranda 
Bròcoli de color lila, comercialitzat per la 
casa de llavors Graines Baumaux. Produeix 
caps de mida mitjana/petita, d’uns 300 g, 
força compactes i de forma arrodonida. Es 
caracteritza per un color lila intens tant a 
l’exterior del cap com a les tiges. Produeix 
un gran cap morat en la tija principal. Un 
cop collit el cap principal, dels laterals en 
surten petits “brocolets”, també de color 
lila per l’exterior, tendres i gustosos.

Bròquil de Desembre
Varietat tradicional catalana de bròquil 
lila de mida gran, de fulles fortament 
retallades de color glauc. Presenta un 
característic color morat només per 
l’exterior, més o menys intens segons 
l’exemplar, i amb l’interior de la capsa 
de color verd. El color morat desapareix 
ràpidament al ser cuinat. La capsa és poc 
compacte i tendeix a obrir-se, el que dona 
peces força irregulars de pesos que poden 
superar fàcilment els 1,5 kg.

Bròcoli ramificant 
lila Rudolph 
Bròcoli lila ramificant provinent de la 
casa de llavors Tozer Seeds. Varietat 
tardana que produeix un bròcoli central 
poc compacte amb l’exterior de color 
lila, però amb les tiges verdes i que perd 
ràpidament el color amb la cocció. Un 
cop collit el cap principal, dels laterals en 
surten petits “brocolets”, també de color 
lila per l’exterior.

Col de Brussel·les Red Bull 
Col de Brussel·les lila comercialitzada per 
la casa de llavors Tozer Seeds. 
A diferència de les cols de Brussel·les 
habituals, aquesta presenta un color lila 
fosc amb l’interior de les fulles 
de color blanc, de manera similar 
al de la col llombarda.
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Kale TZB9332 
Varietat de col arrissada tipus kale verda-
blanca comercialitzada per la casa de 
llavors Tozer Seeds. Es caracteritza pel 
particular color blanc amb els marges 
verds que agafen les fulles més tendres, el 
que la fa molt atractiva visualment. A més 
del color, les fulles són molt arrissades i 
voluminoses.

Bròquil de Santa Teresa 
Varietat tradicional catalana de bròquil lila 
de mida mitjana/petita. Té fulles de color 
verd fosc, senceres, amb el nervi de color 
lila/fúcsia intens. La capsa també és lila, 
tant l’exterior com les tiges, tot i que si 
el tallem, observem la carn de color verd 
pàl·lid. Conserva poc el color després de 
la cocció. La capsa és poc compacte, amb 
un pes que volta els 500 g.

Col de Brussel·les Falstaff F1 
Col de Brussel·les lila comercialitzada 
per la casa de llavors Graines Baumaux. 
A diferència de les cols de Brussel·les 
habituals, aquestes presenten un color 
rogenc-lila fosc amb l’interior de les 
fulles de color blanc, similars al de la col 
llombarda. Té un característic gust dolç 
amb una mica de gust a nou.

Frisetta Green
Encreuament de col de Brussel·les amb 
una col kale, comercialitzat per la casa 
de llavors Syngenta. D’aquesta varietat 
se’n cullen les gemmes laterals de forma 
similar a la col de Brussel·les, però a 
diferència d’aquesta, no són llises, sinó 
que tenen les fulles arrissades de la col 
kale. Són de color verd amb tonalitats 
morades al nervi de les fulles.

Frivole Red
Encreuament de col de Brussel·les amb 
una col kale, comercialitzat per la casa 
de llavors Syngenta. D’aquesta varietat 
de color morat, se’n cullen les gemmes 
laterals de forma similar a la col de 
Brussel·les, però a diferència d’aquesta, 
no són llises sinó que tenen les 
fulles arrissades de la col kale.

Autumn Star
Encreuament de col de Brussel·les amb 
una col kale, comercialitzat per la casa 
de llavors Graines Baumaux. D’aquesta 
varietat de color morat se’n cullen les 
gemmes laterals de forma similar a 
la col de Brussel·les, però a diferència 
d’aquesta, no són llises, sinó que tenen 
les fulles arrissades de la col kale.
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Col pell de galàpet 
Varietat tradicional de col de cabdell 
originària del Vallès Oriental. Fa uns 
cabdells rodons de mida gran, amb fulles 
de color verd intens. Es caracteritza per la 
textura bollada de les fulles, que li dona al 
nom per la seva semblança amb la pell del 
gripau – anomenat localment galàpet.

Bròquil llimona
Varietat tradicional de bròquil originària 
del Vallès Oriental. És una varietat de 
cicle notablement llarg, molt tardana, 
amb plantes amb un notable creixement i 
que produeix unes capses d’un color verd 
pàl·lid molt característiques, de mida gran 
i de sabor i textura suaus un cop cuinades.



RECEPTES
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RECEPTA 1 RECEPTA 1

Escudella vegetal amb 
col paperina i bolets

Ceba mitjana

Porro

Pastanaga 

Patata mitjana 

Aigua

Col de paperina

Bolet de card

Oli d’oliva

Sal

Clara d’ou (ous M)

Farina blat de moro
(Maizena)

Salsa de soja

150 g / 1 u

100 g / ½ u

100 g / 1 u

200 g / 1 u

1+ ½ L / 7 ½ gots

200 g / ½ u

100 g

45 mL / 3 cs

Al gust

60 g / 2 u

120 g / 1 tassa

16 g / 1 cs

Ingredients

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
40 min

Varietat 
Col de paperina

cs: cullera de sopa

Pas a pas

     
1 | Peleu, renteu i talleu la ceba, el porro i la pastanaga a 
mirepoix (trossos de 2 a 3 cm). Poseu-les a daurar amanides 
amb sal i oli en una safata al forn a 180 ºC durant 10-15 minuts 
(vigileu, és un torrat no un cremat).

2 | Renteu i peleu la patata perquè deixi anar midó i el brou s’espesseixi. 
Esberlarem la patata (començarem a tallar un tros, però a la meitat del tall, 
amb ajut de la pressió del ganivet, l’acabarem de trencar).

3 | En una olla amb aigua que cobreixi, feu coure, 
a foc mitjà, les verdures daurades i la patata esberlada.

4 | Mentrestant, salteu lleugerament amb oli 
els bolets tallats a làmines i reserveu-los.

5 | Quan bullin les verdures, incorporeu la col tallada a juliana (tires fines). 
Coeu-ho tot junt 20 minuts a foc suau. Separeu del brou, la col i la patata. 
Guardeu-les.

6 | Fem la “pilota” vegetal. Coleu el brou, i amb la resta de verdures 
que han quedat del colat, piqueu-les i barregeu-les amb la patata xafada. 
Saleu al gust. Per donar consistència podem barrejar amb la clara d’ou 
i la farina, formant unes boletes (“pilotes”). 

7 | Torneu a posar a bullir el brou, i quan ho faci incorporeu les pilotes i deixeu-
les bullir 5 minuts. Afegiu la col, els bolets i la salsa de soja, que ens donarà el 
toc salat, i ho deixeu 2 minuts més.

8 | Us proposem un emplatat diferent: col·loqueu la col al fons del plat, les 
làmines de bolets i les “pilotes” vegetals, i després, amb compte, aboqueu el 
brou sense cobrir-ho. A mesura que aneu menjant, podeu afegir més brou i 
sempre estarà calent.

Una bona escudella vegetal per un dia fred. 
Bon profit!
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RECEPTA 2 RECEPTA 2

Saltat de col de 
paperina amb musclos

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu i talleu la col a juliana (tires fines).

2 | Peleu els grans d’all i el gingebre i talleu-los a brunoise 
(trossos molt petits, gairebé picats). 

3 | Netegeu els musclos i poseu-los en una olla amb 2 dits d’aigua. 
Cuineu-los tapats, a foc mitjà. 
Estaran cuits quan s’obrin les closques.

4 | Coleu els musclos, guardant el suc. 
Traieu-los de la closca i reserveu-los.

5 | Al bitxo li traieu la part superior i el talleu en rodelles fines. 
Si no voleu que sigui massa picant, heu d’eliminar també les llavors.

6 | En una paella, escalfeu l’oli de sèsam amb les rodelles de bitxo, 
l’all i el gingebre picat, i ho deixeu enrossir 
(vigileu que no es cremi l’all).

7 | Afegiu la col tallada a la paella i la salteu barrejant tot bé, a foc viu.

8 | Quan la col estigui menys cruixent, afegiu els 
musclos, amb una mica de la seva cocció i el vinagre. 
Deixeu que s’evapori una mica el suc i ja estarà. 
Tasteu i, si cal, saleu (vigileu que el suc de musclos ja ens aporta sal).

Serviu calent 
i bon profit!

Col de paperina

All (gra)

Gingebre fresc

Musclos closca*

Vinagre blanc

Oli de sèsam

Bitxo**

Sal

800 g / 2 u

20 g / 4 u

30 g / Tros 2 cm

800 g

30 mL / 2 cs

28 mL / 2 cs

3 g / 1 u

Al gust

cs: cullera de sopa

* Si els compreu sense closca, serien 200 g per les quatre racions.

** El picant li va bé a la recepta. Dosifiqueu en funció al vostre gust.

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Col de paperina
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RECEPTA 3 RECEPTA 3

Bròcoli verd ramificant  
amb beixamel gratinada

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròcoli* (tallar els “arbrets” amb tija). 
Una mesura bona de tall seria la idònia per poder 
menjar-lo d’una mossegada o dues. 
* Podeu aprofitar la resta del bròcoli per fer un saltat o una crema.

2 | Poseu l’aigua a bullir amb la sal. Hi ha d’haver aigua suficient 
per cobrir més de 2 dits el bròcoli. Escaldeu els trossos de bròcoli 
durant 5 minuts. Escorreu-los. 

3 | Afegiu la nou moscada ratllada i el pebre negre en pols a la llet i porteu-la a 
ebullició per aromatitzar-la. Deixeu-la temperar.

4 | En una paella, desfeu la mantega amb la farina, i cuineu la barreja durant 
5 minuts.

5 | Fem la beixamel. Fora del foc, incorporeu una part de la llet a la 
barreja de farina amb mantega, remenant constantment. Quan estigui ben 
desfeta, li afegiu la resta de llet i poseu la paella al foc fins que espesseixi, 
sense deixar de remenar (si useu la vareta batedora serà més fàcil que 
quedi una beixamel llisa). La saleu al gust.

6 | En un recipient que es pugui posar al forn, col·loqueu una base fina de 
beixamel, disposeu a sobre el bròcoli escaldat, ben repartit, i cobriu-lo amb la 
resta de beixamel i el formatge.

7 | Ho poseu a gratinar al forn fins que la beixamel quedi daurada 
(si no teniu gratinador, podeu posar el forn a 220 ºC).

Serviu calent 
i bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Bròcoli verd 
ramificant 
o Brocolet

Bròcoli ramificant mitjà

Aigua (per bullir)

Sal (per bullir)

Llet

Nou moscada

Pebre negre

Mantega

Farina

Sal

Formatge emmental ratllat

800 g / 2 u

2 L aprox. / 10 gots

15 g / 1 cs

600 mL / 3 gots

2 g / 1 cc

2 g / ½ cc

30 g / 2 cs

30 g / 1 + ½ cs

Al gust

100 g

cs: cullera de sopa - cc: cullera de cafè
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RECEPTA 4 RECEPTA 4

Escabetx de bròcoli 
verd ramificant

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròcoli*(tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura bona 
de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.
* Amb la resta del bròcoli podeu fer un saltat o una crema.

2 | Poseu l’oli fred en una cassola i afegiu el llorer, el romaní i el pebre en gra. 
Escalfeu-ho a poc a poc, deixant que els ingredients aromatitzin l’oli.

3 | Una vegada l’oli ja estigui calent, afegiu la ceba i el pebrot tallats a 
juliana (tires fines) i després, la pastanaga i l’all a làmines fines. 
Deixeu-ho coure fins que les verdures estiguin mig fetes. 
Feu-ho a foc mitjà per evitar que es cremi l’all.

4 | Afegiu el bròcoli i remeneu. Incorporeu el vinagre i baixeu el foc al mínim. 
Ho coureu entre 10 i 15 minuts més (com més a poc a poc es fa, més les 
verdures agafen els gustos de les espècies).

5 | Al final de la cocció, i fora del foc, afegiu el pebre vermell i 
remeneu per evitar que es cremi. Al final, saleu al gust.

6 | Deixeu reposar i ja està llest l’escabetx, per servir. 
Aquesta recepta permet aprofitar les verdures que ens queden a la nevera i a més a més, 
es guarda molt bé. I es pot menjar calenta o freda.

Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Bròcoli verd 
ramificant 
o Brocolet

Bròcoli verd ramificant

Oli d’oliva

Llorer

Romaní

Pebre negre gra

Ceba mitjana

Pebrot vermell mitjà

Pastanaga mitjana

All (gra)

Vinagre

Pebre vermell dolç

Sal

800 g / 2 u

400 mL / 2 gots

2 g / 2 fulles

1 branqueta

5 g / 1 cs

150 g / 1 u

150 g / ½ u

100 g / 1 u

30 g / 6 grans

100 mL / ½ got

10 g / 1 cs

Al gust
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RECEPTA 5 RECEPTA 5

Bròquil lila 
arrebossat en tempura 

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròquil* (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura bona 
de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.
* Amb la resta del bròquil podeu fer un saltat o una crema.

2 | Barregeu la farina d’arròs amb l’impulsor, la sal i l’aigua amb gas freda 
(si no està freda el gas es perdrà i l’arrebossat no quedarà tan fi). 
La textura final ha de ser fina però que s’enganxi als trossos de bròquil, 
així quedaran ben arrebossats. 

3 | Escalfeu l’oli fins que estigui calent. Per saber si ho està suficientment, 
proveu-ho tirant unes gotes de la barreja de tempura. Si de seguida es 
fregeixen, la temperatura de l’oli és la perfecta.

4 | Passeu els trossos de bròquil per la massa de tempura i 
els poseu a fregir. Eviteu posar-ne molts de cop perquè l’oli 
es refredarà i l’arrebossat agafarà massa oli.

5 | Quan la tempura estigui ben daurada, traieu el bròquil i 
el deixeu refredar sobre un paper de cuina absorbent.

6 | Barregeu la maionesa amb la salsa de soja fins que 
aquestes quedin ben incorporades.

7 | Acompanyeu el bròquil arrebossat amb una mica de maionesa amb soja.

Recordeu que els arrebossats són millors 
acabats de fer i calents. Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Bròquil lila

Bròquil lila mitjà

Farina d’arròs

Llevat químic / impulsor

Sal

Aigua amb gas

Oli d’oliva

Maionesa

Salsa soja

800 g / 1 u

125 g / 1 tassa

5 g / 1 cc

5 g / 1/3 cs

300 mL / 1+½ got

Per fregir

240 g / 8 cs

25 g / 1+½ cs

cs: cullera de sopa - cc: cullera de cafè
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RECEPTA 6 RECEPTA 6

Lasanya de col kale Nero 
di Toscana, gírgoles i carbassa

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les fulles de col kale Nero i traieu el nervi gruixut del mig, 
deixant separades les dues parts de la fulla. Quan aquest nervi central 
no sigui molt gruixut, el podeu deixar.

2 | En una olla amb aigua bullent i una cullerada sopera de sal, 
escaldeu un minut les fulles de col kale. 

3 | Renteu i peleu les verdures. Talleu-les en macedònia (trossos d’1 cm) 
però no les barregeu. Netegeu les gírgoles i talleu-les igual. A l’all li traureu 
el cor i el picareu.

4 | En una paella amb oli calent, aneu posant les verdures seguint 
aquest ordre: ceba, pastanaga, carbassa i gírgoles, esperant un parell de 
minuts entre una verdura i la següent. 

5 | Quan estiguin daurades, afegiu l’all a foc baix perquè no es cremi i 
ho acabarem de coure tot. Tasteu i afegiu sal al gust.

6 | Per saboritzar el tomàquet triturat, feu-lo coure a foc mitjà durant 
10 min amb un gra d’all pelat i una branca de romaní perquè es concentri.

7 | Per la beixamel: en un cassó poseu la mantega a desfer amb la farina 
i remeneu fins que formi una massa (roux). Quan el roux s’hagi cuit durant 
5 minuts, afegiu la llet calenta i remeneu fins que no hi hagi grumolls. 
Fer servei unes varetes batedores us facilitarà la feina. Salpebreu al gust 
i afegiu la nou moscada ratllada. Deixeu coure fins que espesseixi, 
sempre a foc baix i sense deixar de remenar.

8 | Per fer el muntatge, en un recipient apte pel forn aneu disposant 
les preparacions en capes en el següent ordre: tomàquet aromatitzat, 
fulles de col kale, verdures daurades, formatge i torneu a començar. 
Acabeu amb una capa de beixamel i poseu formatge ratllat per sobre per 
a què es pugui gratinar. Si no teniu gratinador, ho podeu fer al forn a 220 ºC.

Serviu la lasanya calenta i ben gratinada. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa - cc: cullera de cafè

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Col Kale 

Nero di Toscana

Col Kale Nero di Toscana (fulles)

Oli d’oliva

Ceba mitjana

Pastanaga

Carbassa

Gírgoles

Sal

All (gra)

Llet

Farina

Mantega

Nou moscada

Tomàquet triturat

Romaní (branca)

Mozzarella ratllada

300 g

45 mL / 3 cs

150 g / 1 u

100 g / 1 u

250 g / ¼ u

80 g /6 u

Al gust

10 g / 2 u

500 mL / 2+½ gots

40 g / 2 cs

40 g / 3 cs

2 g / 1 cc

125 g / ¾ got

1 branqueta

100 g / 8 cs
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RECEPTA 7 RECEPTA 7

Hamburguesa vegetal de cigrons 
amb col kale morada, salsa de iogurt 

i cruixent de kale

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu els cigrons i els deixeu 24h en remull en aigua. 
Una vegada remullats els torneu a rentar.

2 | Renteu i separeu les fulles del julivert, coriandre i la menta. 
Peleu i renteu la ceba i la pastanaga. Renteu la col kale i li traieu el tronc 
del centre, ja que usarem la part més tendra, les fulles. Deixeu 8 fulles 
sense tallar (seran pel cruixent) i amb la resta, la talleu a juliana (tires fines). 

3 | En un recipient per triturar, col·loqueu els cigrons remullats, la pastanaga 
i la ceba tallada a trossos grans amb les fulles de coriandre, un all i julivert. 
Tritureu fins a una pasta fina.

4 | Afegiu la col kale morada i la incorporeu a la barreja. 
Finalment afegiu la sal i el pebre negre en pols al gust.

5 | Deixeu refredar en nevera abans de formar petites hamburgueses 
amb les mans. La mida serà la que podeu modelar entre les vostres mans, 
amb un gruix d’1 cm aproximadament.

6 | Escalfeu l’oli en un pot una mica alt i posem a fregir les fulles de 
kale sense tallar. Tapem de seguida, i obrim quan no se senti soroll. 
Traiem les fulles i deixem escórrer l’oli damunt de paper absorbent.

7 | Per la salsa, en un morter, xafeu un all petit pelat i sense cor, les fulles 
de menta i el safrà. Li afegiu el iogurt quan estigui tot xafat i remeneu.

8 | Fregiu les hamburgueses, a foc mitjà, en una paella amb una mica d’oli. 
Les coeu fins que estiguin daurades dels dos costats.

Les servireu acompanyades 
dels cruixents de kale i la salsa. 
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Col kale morada

Cigrons secs

Julivert

Ceba mitjana

Pastanaga

Kale morada

All (gra)

Coriandre

Sal

Pebre negre

Oli d’oliva

Iogurt

Safrà

Menta fresca

200 g / 1 u

50 g / ¼ manat

150 g / 1 u

100 g / 1 u

200 g

10 g / 2 u

50 g / ¼ manat

Al gust

Al gust

Per fregir

125 g / 1 u

3 brins

3 g / 10 fulles
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RECEPTA 8 RECEPTA 8

Cruixent de col kale Nero amb 
tàrtar de gambes, ous de truita 

i maionesa de soja

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les fulles de kale Nero i trieu el tronc gruixut del mig, 
deixant separades les dues parts de la fulla. Quan el nervi central sigui menys 
gruixut, el podeu deixar. Talleu la fulla en rectangles d’uns 10 cm de llarg.

2 | Poseu-los en una safata, al forn a 50 ºC durant 4 hores. 
Han de quedar cruixents i verds. També els podeu deshidratar al microones*. 
Una vegada secs, els guardeu en un recipient hermètic. 
* Poseu els rectangles al microones, a cicles de 30 seg.i girant-los cada vegada fins que estiguin secs.

3 | Peleu i ratlleu el gingebre. Feu el suc de llimona però abans ratlleu la pell.

4 | Pel tàrtar*. Peleu les gambes i talleu la carn en trossos petits. 
Barregeu-la amb el gingebre, la salsa de soja i la pell de llimona. 
Mescleu-ho bé i afegiu una mica de suc de llimona. Ha de quedar una 
massa homogènia, amalgamada. El tasteu i si cal hi afegiu sal al gust.
* Podeu afegir una mica de bitxo al tàrtar si us agrada el picant.

5 | Peleu i talleu al biaix, la part verda d’una ceba tendra.

6 | Sobre el cruixent de kale Nero, afegiu el tàrtar, decoreu-lo amb unes 
rodelles de ceba tendra, uns ous de truita i unes llavors de sèsam negre.

Serviu al moment, ben fresquet. 
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
Dessecat 
+ 15 min

Varietat 
Col Kale Nero 

di Toscana

Kale Nero di Toscana (fulles)

Gingebre

Salsa de soja

Llimona
(suc i pell ratllada)

Oli de sèsam

Gambes “langostineras”

Sal

Ceba tendra

Ous de truita

Sèsam negre

200 g / 4 u

Tros d’un cm

5 g / 1 cp

100 g / ½ got
i 5 g / 1 cp)

10 g / 1 cp

320 g / 4-6 u

Al gust

50 g / ½ u

25 g / 2 cs

5 g / 1 cp

cs: cullera de sopa - cp: cullera de postres
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RECEPTA 9 RECEPTA 9

Bunyol de bròcoli lila i orada 
amb maionesa d’avellanes

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròcoli (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura bona de tall 
seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.

2 | Netegeu i feu quatre filets, sense pell, de l’orada*. Ha de quedar sense 
espines. De cada filet, talleu al biaix, tires de 2 cm de gruix i salpebreu. 
* També podeu demanar a la vostra peixateria de confiança que us ho faci.

3 | Per la massa de bunyol, barregeu la farina amb l’impulsor* i la sal. 
Afegiu la cervesa **. La pasta final ha de ser espessa, que cobreixi 
una cullera, però una mica fluida.
* Impulsor o “llevat” químic, la marca comercial més usual és Royal.
** La cervesa perd tot l’alcohol durant el fregit, però també es pot optar per una cervesa 
sense alcohol i mantenim el gust en la massa de bunyol.

4 | Per la salsa. Tritureu en un morter, les avellanes pelades, amb l’all i la sal. 
Quan estigui ben picat, li afegim la maionesa i ho barregeu bé.

5 | Escalfeu l’oli en un cassó que permet que en posar els trossos de 
bròcoli quedin ben coberts i no toquin al fons. Això facilita que el fregit 
sigui homogeni al voltant de tot el bunyol.

6 | Per muntar el bunyol, poseu un tall d’orada entre les branques 
d’un “arbret” del bròcoli, de manera que hi quedi subjecte. 
Submergiu el conjunt en la pasta de bunyol deixant-lo ben cobert.

7 | Poseu a fregir en l’oli calent fins que quedi ben daurat. 
Traieu-lo i deixeu escórrer l’accés d’oli damunt d’un paper absorbent.

Serviu al moment, ben calentó
i suqueu a la salsa. 
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Bròcoli lila

Bròcoli lila

Orada

Sal

Pebre negre

Farina

Impulsor

Cervesa

Avellana torrada s/pell

All (gra)

Maionesa

Oli d’oliva 

250g / ½ u

600 g / 1 u

Al gust

Al gust

100 g / 5 cs

5 g / 1 cc

100 mL / 
1/3 d’ampolla aprox.

50 g / 5 cs

10 g / 2 u

150 g / 5 cs

Per fregir

cs: cullera de sopa - cc: cullera de cafè
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RECEPTA 10 RECEPTA 10

Risotto de bròcoli lila 
i albergínia

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròcoli (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura bona de 
tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues. Però també 
podeu aprofitar la resta de bròcoli perquè aquesta recepta ho permet.

2 | Peleu l’all i la ceba. Els talleu a brunoise (quadrats de 2-3 mm). 

3 | En la cassola on fareu el risotto, amb oli, daureu l’all a foc baix i 
quan comenci a agafar color, li afegiu la ceba. Deixeu que caramel·litzi a 
foc mitjà (agafi un bonic color daurat), vigilant que no es cremi.

4 | Netegeu i traieu la part verda superior de l’albergínia, per poder tallar la 
carn a làmines longitudinals d’1 cm, per després tallar-les a daus de la mateixa 
mida. Podeu deixar-la en un bol amb aigua i sal perquè suï i perdi l’amarg.

5 | Quan la ceba ja estigui caramel·litzada, colareu els daus d’albergínia, 
els assecareu amb una mica de paper absorbent i els posareu a daurar a 
la cassola. Tastareu i si cal, salpebreu al gust. Afegireu els trossos de bròcoli 
i el deixareu coure, tot junt, uns 2 minuts.

6 | Seguidament, hi incorporareu l’arròs* que el nacrareu 
(l’aneu barrejant amb la resta de verdures fins que es torni més translúcid). 
Introduïu també, la branca de romaní.
* Si no teniu carnaroli, podeu usar arròs bomba.

7 | A partir d’aquest moment, anireu afegint el brou, en tres vegades, 
sempre a foc mitjà, seguint la següent pauta: afegir un terç del brou, 
i movent contínuament l’arròs, esperareu que s’evapori. Quan estigui 
gairebé sense brou, li tirareu el terç següent i seguireu remenant. Així fins 
a acabar el brou. Tasteu i, si cal, salpebreu al gust.

8 | En aquest moment, traieu el romaní, tasteu el punt de l’arròs* i si ja està, 
li incorporeu, fora del foc, la mantega a daus i el formatge parmesà ratllat. 
Remeneu per tallar cocció.
* La textura final de l’arròs de risotto és ferm però melós. 
Si cal, li afegiu una mica més de líquid per ajustar el punt

Serviu al moment, calent i melós. 
Bon profit!cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
40 min

Varietat 
Bròcoli lila

Bròcoli lila

Ceba mitjana

All (gra)

Oli d’oliva verge

Albergínia mitjana

Arròs carnaroli

Sal

Pebre negre

Romaní (branca)

Brou vegetal

Mantega

Formatge parmesà

500 g / 1 u

225 g / 1+½ u

5 g / 1 u

45 g / 3 cs

100 g / ½ u

240 g / 12 cs

Al gust

Al gust

1 branca

800 mL /4 gots

45 g / 3 cs

45 g / 3 cs
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RECEPTA 11 RECEPTA 11

Crema de bròquil groc 
amb xiitakes

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu i desgraneu el bròquil (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues. 
Talleu els troncs més petits i els guardeu.

2 | Feu un brou amb els troncs, la meitat de la ceba i sal. Posareu una mica 
d’oli en una olla i deixareu que la ceba es cogui. Li afegireu els troncs i l’aigua 
i ho portareu a bullir* fins que els troncs estiguin tous. 
*Una altra opció és fer el bròquil al vapor.

3 | En una cassola, amb una mica d’oli d’oliva verge i la mantega, 
ofegareu la ceba, fins que quedi transparent, a foc mitjà. Quan estigui, 
hi incorporareu el bròquil, els troncs i una mica del brou de la seva cocció, 
però només a cobrir (si poseu massa líquid la crema no us quedarà espessa). 
La resta de brou el guardarem.

4 | Ho deixareu coure tot junt uns 20 minuts (fins que el bròquil estigui tou). 
Triturareu amb un braç triturador. Li afegireu la crema de llet i si cal, una mica 
del brou fins a arribar a la textura de crema que us agradi. Salpebrareu al gust.

5 | Netegeu els xiitakes amb un paper humit per treure la terra, 
els hi talleu la part final del peu i els feu a làmines fines. En una paella 
amb una mica d’oli els salteu, a foc alt, fins que agafin color.

6 | En la base d’un plat fons, poseu la crema de bròquil, hi col·loqueu per 
sobre unes làmines de xiitake i ho amaniu amb una mica d’oli d’oliva verge.

Serviu calenta, amb l’aroma dels 
xiitakes acabats de saltar. Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
40 min

Varietat 
Bròquil groc

Bròquil groc

Aigua

Ceba mitjana

Sal

Oli d’oliva verge

Mantega

Pebre negre

Crema de llet

Xiitake frescos*

600 g / 1 u

2 L / 5 gots

300 g / 1+½ u

Al gust

100 mL / ½ got

50 g / 3 cs

Al gust

100 mL / 5 cs

160 g / 8 u

cs: cullera de sopa

* Si no trobeu xiitakes frescos podeu usar 25 g de secs i 
només els heu de rehidratar amb aigua calenta durant 10 minuts. 
També els podeu canviar per qualsevol altre bolet.
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RECEPTA 12 RECEPTA 12

Envinagrat de 
bròquil lila i verdures

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròquil lila*(tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.
* Podeu aprofitar la resta del bròquil lila per fer un saltat, 
pelar-lo i menjar-lo com crudités o cuinar-lo i triturar-lo en una crema.

2 | Peleu la ceba, els alls i les pastanagues. La ceba la talleu a mirepoix 
(quadrats de 2-3 cm) i les pastanagues a rodelles fines al biaix. Els alls 
els deixeu sencers i els xampinyons els netegeu, si cal, amb un paper humit 
per treure la terra. Talleu’ls-hi la part final del peu i els fareu a quarts.

3 | En una cassola, barregeu l’aigua, el vinagre blanc, l’oli d’oliva verge extra, 
i el sucre. A la barreja hi incorporeu les herbes aromàtiques i el bitxo. 
Ho porteu a ebullició durant 5 minuts perquè s’aromatitzi la barreja.

4 | Poseu sal al gust a les verdures, inclòs el bròquil lila, i afegiu a la barreja. 
Deixar-ho bullir tot junt uns 5 minuts.

5 | Ompliu els pots de conserva, de tanca o tapa de rosca, primer amb totes 
les verdures i després les cobriu amb la barreja envinagrada. És important 
que si voleu que es conservi, les verdures han d’estar ben cobertes de líquid.

6 | Tanqueu el pot i deixeu en nevera 48 h abans de consumir, 
d’aquesta manera els sabors seran més intensos.

Serviu fred, són ideals per fer 
un vermut de cap de setmana. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Bròquil lila

Bròquil lila mitjà

Ceba mitjana

All (gra)

Pastanaga mitjana

Xampinyons

Aigua

Vinagre blanc

Oli d’oliva verge

Sucre

Romaní

Llorer (fulla)

Bitxo mitjà

Sal

800 g / 1 u

75 g / ½ u

30 g / 6 u

50 g / ½ u

50 g / 5 u

1 L / 5 gots

0,5 L / 2+½ gots

100 mL / ½ got

45 g / 3 cs

1 branca

4 g / 2 fulles

5 g / 2 u

Al gust
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RECEPTA 13 RECEPTA 13

Pastís de bròquil groc, 
patata i tonyina

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu i desgraneu el bròquil groc*(tallar els “arbrets” amb tija). 
Una mesura bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada.
* Guardeu la resta del bròquil groc per fer una crema.

2 | Renteu les patates i poseu-les a coure sense pelar* des d’aigua freda 
en una cassola fins que estiguin cuites (si les podeu punxar fàcilment fins 
a la meitat amb un ganivet, ja estan). El temps de cocció depèn de la mida 
de la patata. Les refredeu i les peleu.
* Si es couen amb pell, no agafen aigua i queden més gustoses.

3 | També podeu coure el bròquil groc al vapor o al microones fins que 
estigui tou. Aquestes modalitats de cocció eviten que tingui un excés d’aigua.

4 | Feu un puré amb la patata i la mantega, xafant-la amb una forquilla. 
Salpebreu al gust. No cal que sigui molt fi, només que es compacti.

5 | Xafeu també el bròquil groc amb la forquilla. 
No ha de quedar fi, només triturat per poder emmotllar. Salpebreu al gust.

6 | Feu escórrer l’oli de la tonyina i la barregeu amb la maionesa, 
fent una pasta fina.

7 | Poseu una base de puré de patata en un motlle, una capa de la barreja 
de tonyina i maionesa a sobre, i finalment una capa del puré de bròquil groc. 
Ho premseu bé amb una cullera per compactar-ho una mica, abans de treure’l 
del motlle. Si ho deixeu en nevera uns 10 minuts, us serà més fàcil. 
Si us agrada molt la maionesa podeu posar una capa al capdamunt.

Serviu fresquet, amb una mica 
de julivert net i picat. Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
60 min

Varietat 
Bròquil groc

Bròquil groc

Patata mitjana

Tonyina en conserva

Mantega

Sal

Pebre negre

Maionesa

Julivert

600 g / 1 u

300 g / 1+ ½ u

160 g / 3 u

45 g / 3 cs

Al gust

Al gust

80 g / 3 cs 

10 g / 1 cs
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RECEPTA 14 RECEPTA 14

Amanida de bròquil blanc 
amb salsa de iogurt

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròquil blanc*(tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.
* Podeu aprofitar la resta del bròquil blanc per fer un saltat, 
pelar-lo, menjar-lo com crudités o cuinar-lo i triturar-lo en una crema.

2 | Talleu la ceba tendra en rodelles fines al biaix, i la pastanaga i el fonoll 
en juliana (tires fines). Deixeu-les macerar amb la barreja d’aigua i vinagre 
durant 20 min. Coleu i reserveu.

3 | Poseu aigua a escalfar amb sal i quan bulli hi afegiu el bròquil blanc. 
El deixeu 2 minuts abans de colar-lo. 

4 | El bròquil ha d’estar cruixent però ha d’haver perdut la rigidesa. 
El poseu en un bol amb aigua ben freda durant 2 minuts per tallar la 
cocció i el torneu a escórrer. Aquesta tècnica permet mantenir el color i 
també els nutrients del bròquil.

5 | Trieu les fulles de menta, les renteu i les assequeu abans de picar-les.

6 | Per la salsa de iogurt: barregeu el iogurt amb la menta picada i l’oli d’oliva. 
Salpebreu al gust.

7 | Poseu totes les verdures en un bol i les amaniu amb la salsa.

Serviu-la freda, és una amanida lleugera 
perfecta per acompanyar un àpat.
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
25 min

Varietat 
Bròquil blanc 

Bròquil blanc 

Ceba tendra

Pastanaga mitjana

Fonoll (bulb)

Aigua

Vinagre blanc

Menta (fulles)

Iogurt

Oli d’oliva verge

Sal

Pebre negre

600 g / 1 u

100 g / 1 u

100 g / 1 u

75 g / ½ u

100 mL / ½ got

200 mL / 1 got

9 g / 3 u

125 g / 1 u

45 g / 3 cs

Al gust

Al gust
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RECEPTA 15 RECEPTA 15

Papillota de bròquil blanc 
amb gambes i verdures

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròquil blanc* (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.
* Podeu aprofitar la resta del bròquil per fer un saltat, 
pelar-lo i menjar-lo com crudités o cuinar-lo i triturar-lo en una crema.

2 | Renteu, peleu i talleu la ceba tendra i la pastanaga en rodelles fines 
al biaix. Els pebrots, rentats i sense llavors, talleu-los a juliana (tires fines). 
Els bolets enoki els netegeu amb un paper humit i els talleu el final del peu.

3 | Netegeu i peleu les gambes, deixant només la part carnosa. Saleu al gust.

4 | En una paella amb una mica d’oli, salteu 2 minuts els pebrots. 
Afegiu la pastanaga i la salteu 1 minut més, i finalment afegiu un minut 
més els enokis. Només cal donar color a les verdures perquè s’acabaran 
de coure dins la papillota. Salpebreu al gust.

5 | Netegeu i trieu les fulles de les herbes fresques (farigola, romaní, orenga…).

6 | Per fer la papillota: sobre un mig full de paper de forn, disposeu al centre 
un llit amb les verdures i els bolets saltats. Afegiu a sobre les gambes pelades i 
empolseu amb les fulles d’herbes aromàtiques. Les papillotes són individuals.

7 | Tanqueu la papillota agafant les puntes del paper i fent un paquet, torçant 
el paper sobre si mateix. És important que el paquet quedi ben tancat perquè 
no s’ha d’escapar el vapor, però sense aixafar els ingredients. Les posem 
al forn a 180 ºC durant 10-15 minuts. Estarà quan s’infli com una pilota.

Serviu-la acabada de sortir del forn, 
si voleu en la mateixa papillota. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

A la “papillota” és una cocció que es realitza dins un embolcall tancat de paper. Si voleu una 
versió vegetariana podeu posar-hi una barreja de bolets o qualsevol anàleg de carn o peix.

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
30 min

Varietat 
Bròquil blanc

Bròquil blanc

Ceba tendra

Pastanaga mitjana

Pebrot vermell

Pebrot verd

Bolets enoki

Gambes mitjanes

Oli d’oliva verge

Sal

Pebre negre

Herbes fresques 
(farigola, romaní, orenga)

Full de paper de forn

300 g / ½ u

100 g / 1 u

100 g / 1 u

150 g / ½ u

100 g / 1 u

50 g / 24 u

200 g / 8 u

45 mL / 3 cs

Al gust

Al gust

Al gust

2 u
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RECEPTA 16 RECEPTA 16

Hummus 
de bròquil lila

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu i desgraneu el bròquil (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dos. Però 
també podeu aprofitar la resta de bròquil perquè aquesta recepta ho permet.

2 | En una cassola podeu coure el bròquil en aigua bullent amb sal uns 
20 minuts. També podeu coure’l al vapor o al microones fins que estigui tou. 
La cocció al vapor o al microones evita que tingui un excés d’aigua i queda 
més gustós. Coleu i deixeu refredar a nevera.

3 | Tritureu el bròquil amb la tahina (pasta de sèsam triturat) 
i afegiu l’oli, a poc a poc, per espessir (emulsionar) l’hummus. 
Tasteu i poseu sal si fos necessari.

4 | Netegeu i trieu les fulles del julivert. 
Les assequeu abans de picar-les fines.

5 | Poseu l’hummus de bròquil en un bol i l’amaniu per sobre 
amb pebre vermell dolç* i julivert picat.
* Si us agrada el gust fumat o un punt de picant podeu substituir totalment o en part 
el pebre vermell dolç, per pebre vermell fumat o pebre vermell picant, respectivament.

Serviu sobre una torrada, 
com a guarnició o per picar. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Bròquil lila

Bròquil lila

Sal

Tahina

Oli d’oliva verge

Julivert (fulles)

Pebre vermell dolç

500 g / 1 u

Al gust

60 g / 3 cs

45 g / 3 cs

10 g / 1 cs

6 g / ½ cs
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RECEPTA 17 RECEPTA 17

Fideus a la cassola amb 
bròcoli lila ramificant i 

mandonguilles de moniato

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròcoli (tallar els “arbrets” amb tija). La mesura bona de tall 
per aquesta recepta seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada.

2 | Coeu al forn el moniato a 220 ºC fins que quedi tou*.
* També el podeu coure bullit amb pell com si fos una patata.

3 | Peleu i traieu el cor de l’all. Renteu el julivert i separeu-ne les fulles.

4 | Per la massa de mandonguilles: tritureu en un morter les fulles de julivert, 
l’all i un pessic de sal. Incorporeu el moniato xafat a la picada, conjuntament 
amb la farina de galeta. El punt final serà una massa que es pugui modelar 
amb les mans. La tastareu i si és necessari la salpebreu.

5 | Fem les mandonguilles: donareu forma a la barreja amb les mans. 
Si la massa està massa enganxosa, podeu posar-hi una mica més de farina 
de galeta. Dependrà del contingut d’aigua del moniato.

6 | En una cassola baixa, poseu en enrossir els fideus amb una mica d’oli. 
Quan agafin color, li tireu el brou vegetal i, quan bulli, afegiu els trossos de 
bròcoli i les mandonguilles de moniato. Ho coureu durant 10 minuts, 
donant voltes de tant en tant a les mandonguilles. Ho tasteu i rectifiqueu 
de sal si és necessari.

7 | La cocció estarà finalitzada quan els fideus estiguin al punt. 
El bròcoli quedarà fet però no tou*.
* Si el voleu més fet, el podeu coure en el brou vegetal 5 minuts abans d’afegir-lo a la cassola.

8 | Poseu en el fons del plat un llit de fideus i al centre les mandonguilles 
de moniato i bròcoli.

Serviu al moment, ben calents. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
45 min

Varietat 
Bròcoli lila 
ramificant

Bròcoli lila ramificant 

Moniato mitjà

All (gra)

Julivert (fulles)

Sal

Pebre negre

Farina de galeta

Fideus nº0

Oli d’oliva verge

Brou vegetal

200 g / ½ u

300 g / 1 u

5 g / 1u

10 g / 1 cs

Al gust

Al gust

30 g / 3 cs

200 g / 1 tassa

45 mL / 3 cs

500 mL / 2+½ gots
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RECEPTA 18 RECEPTA 18

Croquetes de bròcoli lila 
ramificant amb pollastre 

Ingredients

Pas a pas

1 | Desgraneu el bròcoli* (tallar els “arbrets” amb tija). La mesura bona de tall 
per aquesta recepta seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada.

2 | Daureu en una paella els talls de pollastre sense os*. 
Una vegada rossos, talleu-los a daus petits, els salpebreu i els reserveu.
* Si useu tofu ferm, amaniu-lo amb una mica de soja i passeu-lo per la paella.

3 | Peleu i talleu la ceba a brunoise (quadrats de 2-3 mm) i la poseu a enrossir 
a la paella on heu daurat el pollastre. Quan estigui rossa, hi afegiu el bròcoli. 
Deixeu coure la barreja 2 minuts.

4 | Per la massa de croquetes: en la mateixa paella, afegim el pollastre 
trossejat a la barreja de ceba i bròcoli. Afegiu la farina i remeneu perquè quedi 
integrada. Seguiu removent durant uns minuts fins que la farina estigui cuita.

5 | Ara, incorporeu la llet a la barreja en dues vegades, remenant perquè es 
vagi espessint la massa. El punt final és una massa pastosa. Tasteu-la i, si cal, 
li afegim sal. Deixeu refredar la massa en nevera abans de fer les croquetes.

6 | Amb les mans, doneu forma a la massa de croquetes. 
La mida la que més us agradi, però totes iguals! Una vegada formades, 
les passeu en el següent ordre per: farina, ou batut i farina de galeta. 
Quedaran arrebossades i ja estaran llestes per fregir.

7 | Per fregir, que quedin cobertes d’oli perquè es coguin de totes 
bandes alhora (fregir per immersió). Fregiu-les en l’oli calent fins que 
quedin ben daurades. Quan les traieu de la paella, deixeu que escorrin 
l’excés d’oli damunt d’un paper absorbent.

Serviu al moment, fresquet. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

És fàcil fer una versió vegetariana/vegana, substituint el pollastre per tofu ferm amb salsa de soja, la llet per liquat de civada i la mantega per margarina.

Persones 
4

Dificultat 
Mitjà

Temps 
15 min

Varietat 
Bròcoli lila 
ramificant

Bròcoli lila ramificant 

Pollastre (contra-cuixa s/os)

Sal

Pebre negre

Ceba mitjana

Farina

Mantega

Nou moscada

Llet

Ou (mida M)

Farina de galeta

Oli d’oliva

200 g / ½ u

200 g / 1 u

Al gust

Al gust

100 g / ½ u

60 g / 3 cs

60 g / 4 cs

2 g / 1 cc

500 mL / 2+½ gots

120 g / 2 u

100 g / 5-6 cs

Per fregir
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RECEPTA 19 RECEPTA 19

Empedrat de cols de Brussel·les 
amb liquat de pèsols i alfàbrega

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les cols i els hi talleu una mica la base. Escaliveu el pebrot verd i 
vermell a la flama o al forn a 230 ºC fins que la pell quedi ben socarrimada. 
Deixeu-los refredar abans de pelar-los, traieu les llavors i el peduncle i fer-los 
a mirepoix (quadrats de 2 cm). Traieu els pèsols de la beina. 
Renteu i separeu les fulles d’alfàbrega.

2 | En una olla amb aigua bullent, escaldeu* les cols de Brussel·les durant 
5 minuts. Després poseu-les en aigua freda per tallar la cocció. En la mateixa 
aigua podeu escaldar els pèsols durant 2 min i afegir les fulles d’alfàbrega, 
els darrers 30 seg. Deixeu-los refredar en aigua freda.
* En l’escaldat perden part del seu color lila.

3 | Per l’empedrat: barregeu en un bol les mongetes blanques cuites, 
els pebrots i les cols de Brussel·les tallades longitudinalment en dues meitats. 
Amaniu-ho amb la barreja d’oli d’oliva verge, un vinagre que us agradi i 
sal al gust.

4 | Pel liquat: recupereu els pèsols i l’alfàbrega escaldats per triturar-los 
amb part de l’aigua de cocció. Coleu el liquat resultant per obtenir una 
crema fina que lligareu amb oli d’oliva verge. Guardeu-la en nevera.

5 | Emplateu la barreja de l’empedrat en un plat una mica fons. De manera 
opcional li podeu afegir uns pèsols llàgrima*, en cru o lleugerament saltats. 
Per acabar serviu el liquat al voltant com una crema.
* En l’escaldat perden part del seu color lila.

Serviu al moment, fresquet. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Col de 

Brussel·les lila

Cols de Brussel·les liles

Pebrot verd

Pebrot vermell

Pèsols s/beina

Alfàbrega

Mongeta blanca cuita

Oli d’oliva verge extra (AOVE)

Vinagre

Sal

300 g / 12 u

100 g / 1 u

300 g / 1 u

200 g / 1 tassa

15 g / ¼ manat

400 g / 1 pot

45 mL / 3 cs

15 mL / 1 cs

Al gust
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RECEPTA 20 RECEPTA 20

Gratinat de cols kale, moniato 
i formatge amb oli d’avellanes

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les fulles de les cols kale i traieu el tronc gruixut del mig, deixant 
separades les dues parts de la fulla. Quan el nervi central sigui menys gruixut 
el podeu deixar. Talleu les fulles a “xifonada” (enrotlleu les fulles i talleu de 
forma transversal en rodelles de 0,5 cm).

2 | Coeu un moniato al forn, amb pell, a 220 ºC*. 
Sabreu que està cuit quan sigui tou. Deixeu-lo refredar abans de pelar-lo.
* També el podeu cuinar bullit amb pell.

3 | Peleu, traieu el cor a l’all i talleu-lo a làmines fines.

4 | En una paella poseu una mica d’oli i enrossiu l’all (vigileu que no es cremi), 
li afegiu la col kale verda i salteu (remeneu sense parar) durant un parell 
de minuts. Reserveu en un plat. Feu el mateix amb la col kale morada. 
Proveu i poseu sal al gust.

5 | Piqueu les avellanes en el morter, i quan siguin esmicolades, 
afegiu el moniato i barregeu-ho bé. Tasteu i salpebreu al gust.

6 | Pel muntatge: en un motlle rodó poseu la col kale morada 
a la part de baix, cobriu-la amb la barreja de moniato, pressionant 
perquè la capa quedi ben llisa, i a sobre hi poseu la col kale verda. 

Per acabar-ho, tapeu-ho amb dues llesques de mozzarella 
i una mica de formatge emmental ratllat. 
Gratineu a 220 ºC fins que el formatge es fongui.

7 | Com a toc final, tritureu unes avellanes amb oli d’oliva verge 
per amanir el gratinat.

Serviu al moment, ben calent 
i amb el formatge fos. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
15 min

Varietat 
Col kale 

verda-blanca 
i kale morada

Col kale verda (fulla)

Col kale morada (fulla)

Moniato mitjà

All (gra)

Oli d’oliva

Sal

Pebre negre

Avellanes

Mozzarella fresca

Formatge emmental ratllat

100 g / 4 u

100 g / 4 u

300 g / 1 u

10 g / 2 u

45 mL / 3 cs

Al gust

Al gust

40 g / 4 cs

150 g / 1 u

60 g / 4 cs
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RECEPTA 21 RECEPTA 21

Verdures escalivades i col kale 
saltejada amb panses i pinyons

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les fulles de la col kale i els traieu el tronc gruixut del mig, 
deixant separades les dues parts de la fulla. Quan el nervi central sigui 
menys gruixut el podeu deixar. Talleu les fulles a “xifonada” (enrotlleu les 
fulles i talleu de forma transversal en rodelles de 0,5 cm).

2 | Al forn, a 220 ºC, poseu la ceba tendra pelada* i tallada per la meitat 
al llarg, el pebrot vermell sencer, el tomàquet i una branca de canyella. Amaniu-
los amb oli. Sabreu que està cuit quan agafin un color daurat de manera 
homogènia. Si cal els hi aneu donant voltes. Deixeu-lo refredar abans de pelar.
* Peleu la ceba tendra, però no li traieu totes les fulles verdes, 
són molt gustoses i donaran aroma a l’escalivat.

3 | En una paella amb una mica d’oli, enrossiu els pinyons (vigileu que no 
es cremin) i les panses (que s’inflaran). Una vegada estiguin, afegiu la kale 
verda i la salteu, remenant sense parar, durant un parell de minuts. 
Reserveu en un plat. Proveu i poseu sal al gust.

4 | Peleu el pebrot vermell i el feu a tires. 
Peleu també el tomàquet i el feu a quarts. Proveu i poseu sal al gust.

5 | Pel muntatge: poseu el saltejat de kale a la base del plat, 
i a sobre les verdures escalivades. Amaniu amb oli d’oliva verge i, 
si cal, una mica de sal Maldon.

Serviu acabat de fer, 
per poder gaudir 
de la barreja d’aromes. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
55 min

Varietat 
Col kale 

verda-blanca

Col kale verda (fulla)

Ceba tendra

Pebrot vermell

Tomàquet de penjar

Canyella (branca)

Oli d’oliva verge

Sal

Pinyons

Panses

Sal Maldon

200 g / 8 u

400 g / 4 u

300 g / 1 u

200 g / 4 u

10 g / 1 u

45 mL / 3 cs

Al gust

40 g / 4 cs

40 g / 4 cs

Al gust
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RECEPTA 22 RECEPTA 22

Cols de Brussel·les 
amb salsa brava

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les cols de Brussel·les i talleu’ls-hi una mica el peu. 
Renteu, traieu les llavors i talleu el pebrot a mirepoix (quadrats de 2-3 cm). 
Renteu els tomàquets i talleu-los a quarts.

2 | En una olla amb aigua bullent, escaldeu les cols de Brussel·les durant 
5 minuts. També les podeu coure al vapor o al microones fins que estiguin 
toves. La cocció al vapor o al microones evita que absorbeixin un excés d’aigua 
i queden més gustoses. Després les poseu en aigua freda per tallar la cocció i 
les coleu. Deixeu-les sobre un paper absorbent per assecar-les bé o 
us esquitxaran quan les fregiu. Guardeu-les a la nevera.

3 | Per la salsa brava: daureu el pebrot en una cassola amb oli. 
Quan agafi color, afegiu els tomàquets, el clau, la canyella, el sucre, 
el vinagre i el pebre vermell dolç de La Vera*. Ho deixeu coure durant 
10 minuts a foc mitjà controlant que no es quedi sense suc. Recupereu 
la canyella i el clau. Amb la resta, ompliu un vas per triturar-ho. 
Coleu per acabar d’obtenir una salsa ben fina. Guardeu a la nevera.
* Pebre vermell dolç fumat. La Vera és la comarca 
que dona nom a la Denominació d’Origen Protegida (DOP).

4 | Per la maionesa: poseu un ou al fons d’un vas per triturar, el cobriu 
d’oli i afegiu una mica de sal i un rajolí de vinagre. Comenceu a triturar fins 
que espesseixi, i només llavors, a poc a poc, aneu afegint oli, movent el braç 
triturador amunt i avall. Quan la salsa estigui consistent, ja estarà llesta.

5 | En un cassó amb oli calent, fregiu les cols de Brussel·les prèviament 
salades i molt ben enfarinades amb farina de cigró (les fa molt cruixents). Quan 
estiguin daurades, les deixeu sobre paper absorbent per escórrer l’excés d’oli.

6 | Pel muntatge: poseu les cols en el plat i les amaniu amb la salsa brava 
i la maionesa.

Serviu-les acabades de fer, 
per gaudir d’un vermut diferent. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
35 min

Varietat 
Col de 

Brussel·les lila

Cols de Brussel·les liles

Pebrot vermell

Tomàquet de penjar

Oli d’oliva verge

Canyella (branca)

Clau d’olor

Sucre

Vinagre

Pebre vermell dolç de La Vera

Ou (mida M)

Sal

Farina de cigró

500 g /20 u

100 g / 1/3 u

300 g / 6 u

500 mL / 2+½ gots

5 g / ½ u

1 u

30 g / 2 cs

30 mL / 2 cs

6 g / ½ cs

60 g / 1u

Al gust

200 g / 1 tassa
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RECEPTA 23 RECEPTA 23

Trinxat de col Frisetta Green 
amb calçots i trompetes 

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu bé les cols, talleu’ls-hi la part final del peu i separeu les fulles. 
Renteu i peleu les patates i les feu a trossos mitjans. Peleu i lamineu fi l’all. 
Peleu els calçots i els talleu en 3. Netegeu les trompetes amb un paper humit, 
obrint-les a tires.

2 | En una cassola amb aigua freda i sal, poseu les patates i les porteu a 
ebullició. Quan l’aigua estigui bullint, les patates estaran gairebé fetes. Afegiu 
llavors les fulles de col i ho deixeu coure tot junt 5 minuts. Coleu.

3 | En una paella amb oli, daureu les làmines d’all. Afegiu la patata i les fulles 
de col cuites, i salteu durant 5 minuts fins que la patata agafi un color daurat. 
Si us agrada més barrejat ho podeu anar xafant amb una forquilla. 
Tasteu i salpebreu al gust.

4 | Poseu la barreja en un motlle de cèrcol i compacteu-la amb una 
cullera. Repetiu l’operació fins a acabar tota la barreja. Disposeu el 
contingut dels motlles en una paella i daureu-los per les dues bandes.

5 | Piqueu una part de les trompetes i barregeu-les amb oli. 
Escalfeu tot durant 10 minuts a foc baix i ho tritureu per fer un oli de trompeta.

6 | En una paella col·loqueu els calçots i ofegueu-los a foc mitjà. 
Quan s’hagi evaporat el suc, incorporeu-hi les trompetes i salteu-les a foc viu. 
Tasteu i afegiu sal, si cal.

7 | Pel muntatge: col·loqueu un trinxat en el plat, acompanyeu-lo amb 
el saltejat de trompetes i calçots i l’amaniu amb l’oli de trompetes. 

Serviu com un trinxat 
vegetal diferent, 
però saborós. 
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
35 min

Varietat 
Col Frisetta Green

Col Frisetta Green

Patates mitjanes

All (gra)

Calçots

Trompetes de la mort fresques*

Sal

Pebre negre

Oli d’oliva verge

400 g / 16 u

400 g / 2 u

5 g / 1 u

400 g / 2 u

50 g / 8 u

Al gust

Al gust

100 mL / ½ got

* Si feu servir trompetes seques, les haureu d’hidratar 10 minuts 
en aigua calenta. Guardeu el suc, us pot servir com aromatitzant
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RECEPTA 24 RECEPTA 24

Ou escalfat amb saltat de 
col Frivole Red i xampinyons 

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu bé les cols, elimineu la part final del peu i talleu-les a juliana 
(tires fines), però guardeu algunes per fregir. Renteu, peleu i talleu la ceba 
tendra, també a juliana. Peleu i lamineu fi l’all. Netegeu els xampinyons amb 
un paper humit, talleu-los el peu i feu-los a làmines fines.

2 | En una paella amb oli, daureu les làmines d’all. Afegiu la ceba i la coeu, 
a foc mitjà, fins que agafi un bonic color marró evitant que es cremi 
(caramel·litzar). Incorporeu la col i la salteu un parell de minuts. Afegiu després 
els xampinyons i continueu saltant 2 minuts més. Tasteu i salpebreu al gust.

3 | Fregiu les fulles senceres de col en una paella amb oli. Tapeu-les i quan 
ja no esquitxin, les traieu i les dipositeu damunt d’un paper absorbent per 
escórrer l’excés d’oli. Saleu al gust.

4 | Per l’ou: poseu a bullir aigua amb vinagre en un cassó, abaixeu el foc, 
trenqueu l’ou i deixeu-lo caure delicadament en l’aigua. Amb una cullera, 
aneu acostant la clara al rovell, com si el volguéssiu tapar. L’ou escalfat 
estarà fet quan la clara estigui quallada i blanca (uns 4 minuts).

5 | Per la sopa: barregeu el brou amb la salsa de soja.

6 | Pel muntatge: en un plat fons, poseu el saltat a la part inferior, 
col·loqueu a sobre l’ou escalfat, tapeu-lo amb les fulles de col fregides 
i serviu la sopa al fons del plat.

Tasteu les fulles de col fregides 
sucades en el rovell de l’ou. 
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Col Frivole Red 

Col Frivole Red 

Ceba tendra

All (gra)

Xampinyons

Sal

Pebre negre

Oli d’oliva verge

Ou (mida L)

Vinagre de Xerès

Brou vegetal

Salsa de soja

360 g / 24 u

200 g / 2 u

5 g / 1 u

150 g / 8 u

Al gust

Al gust

45 mL / 3 cs

4 u

30 g / 2 cs

200 mL / 1 got

45 mL / 3 cs

cs: cullera de sopa
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RECEPTA 25 RECEPTA 25

Timbal de bròquil lila amb salsa 
de formatge de cabra i fruita seca

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu i desgraneu el bròquil (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada. Però també 
podeu aprofitar la resta de bròquil perquè aquesta recepta ho permet.

2 | Renteu, peleu i talleu la patata a macedònia (quadrats d’1 cm), i poseu-la 
dins una olla coberta amb aigua freda i sal i porteu-la a ebullició. Quan l’aigua bulli, 
segurament la patata ja estarà feta. Punxeu-la per comprovar-ho.

3 | Afegiu el bròquil a l’aigua bullent amb sal uns 5 minuts. També podeu 
coure’l al vapor o al microones fins que estigui tou. La cocció al vapor o 
al microones evita que tingui un excés d’aigua i queda més gustós. 
Coleu i deixeu refredar en nevera.

4 | En un cassó, poseu la crema de llet i el formatge de cabra, sense 
escorça i tallat a mirepoix (quadrats de 2-3 cm.). Escalfeu, tot remenant, 
fins que es fongui. Deixeu refredar.

5 | En un bol, barregeu el bròquil i la patata amb una mica de la salsa de 
formatge, de manera que es barregi bé i agafi consistència. Tasteu, i si cal, 
salpebreu al gust.

6 | Peleu i piqueu grosses les avellanes* torrades i les reserveu.
* Podeu substituir les avellanes per qualsevol altra fruita seca que us agradi.

7 | Aneu col·locant la barreja de bròquil, patata i salsa en un motlle fins que 
quedi ple. Pressioneu amb una cullera per compactar i facilitar que podeu 
treure el motlle. Amb la salsa que queda poseu una capa a sobre de tot, 
que decorareu amb les avellanes trencades, unes fulles d’anet i un rajolí d’oli.

8 | Traieu amb cura el motlle i ja teniu el timbal llest per servir.

Tant és bo fred com calent. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
40 min

Varietat 
Bròquil lila 

Bròquil lila mitjà

Patata mitjana

Sal

Crema de llet

Formatge cabra – “rulo”

Pebre negre

Avellanes torrades

Anet

Oli d’oliva verge

500 g / 1 u

200 g / 1 u

Al gust

200 g / 1 got

200 g / Tros de 4-5 cm.

Al gust

40 g / 4 cs

5 g / ½ cs

15 g / 1 cs
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RECEPTA 26 RECEPTA 26

Fricandó de 
bròquil lila

Ingredients

Pas a pas

1 | Per aquesta recepta busqueu un bròquil ben tancat. Talleu-li una mica el 
peu i després la capçada la fareu a llesques longitudinals d’1,5 cm de gruix. 
Renteu i eixugueu bé. Salpebreu al gust.

2 | Enfarineu bé les llesques de bròquil i les fregiu en una paella fins 
que quedin ben daurades. Deixeu-les sobre un paper absorbent per 
escórrer l’oli sobrant.

3 | Hidrateu els bolets secs* en un bol amb aigua calenta durant 10 minuts. 
Coleu,però reserveu per separat els bolets i l’aigua de remull.
* En aquesta recepta s’han fet servir trompetes però es pot fer amb els moixernons tradicionals.

4 | En una cassola, comenceu a fer un sofregit amb l’all tallat a llesques 
fines, a foc baix, per evitar que es cremi. Un cop enrossit, li afegiu la ceba 
tallada a macedònia (quadrats d’1 cm). Quan també estigui rossa, 
incorporeu els bolets i el vi ranci*, que deixareu reduir.
* Recordeu que tot l’alcohol s’evapora durant la cocció, però els gustos 
queden en la salsa i l’enriqueixen.Si no teniu vi ranci es pot fer servir Xerès sec.

5 | Finalment, mulleu el sofregit amb el suc dels bolets ben colat, 
i incorporeu-hi les llesques de bròquil fregit. Coeu-ho tot junt durant 15 a 
25 minuts, que es vagi reduint el suc, remenant de tant en tant la cassola 
perquè l’enfarinada del bròquil us espesseixi la salsa.

6 | Fregiu les ametlles amb una mica d’oli, i quan siguin rosses, tritureu-les amb 
les fulles netes de julivert en un morter fins a aconseguir una textura de picada.

7 | Per finalitzar el fricandó, incorporeu la picada a la cassola i acabeu 
de lligar el suc. Traieu amb cura el motlle i ja teniu el timbal llest per servir.

Serviu de manera tradicional, 
des de la cassola, 
i no us oblideu el pa per sucar. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
60 min

Varietat 
Bròquil lila

Bròquil lila mitjà

Sal

Pebre negre

Farina

Oli d’oliva

Bolets secs

All (gra)

Ceba mitjana

Vi ranci**

Ametlles crues

Julivert (fulles)

700 g / 1 u

Al gust

Al gust

100 g / 5 cs

200 mL / 1 got

40 g / ½ got

20 g / 4 u

200 g / 1+½ u

50 mL / ¼ got

40 g / 4 cs

20 g / 2 cs
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RECEPTA 27 RECEPTA 27

Bròquil lila a la sal 
amb romesco

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu i desgraneu el bròquil* (tallar els “arbrets” amb tija). Una mesura 
bona de tall seria la idònia per poder menjar-lo d’una mossegada o dues.
* Amb el que queda de bròquil podeu fer un saltat o una crema.

2 | Obriu la nyora perquè l’aigua entri a dins, i hidrateu-la en aigua calenta 
durant 30 minuts.

3 | Pel romesco: poseu una safata al forn a 220 ºC, amb els tomàquets, 
la nyora hidratada i escorreguda, les avellanes i els grans d’all esberlats. 
Quan el tomàquet estigui escalivat, hi tireu el vinagre i deixeu que s’evapori. 
Ho traieu del forn, perquè es refredi.

4 | En una paella amb una mica d’oli, fregiu el pa sec fins que estigui daurat. 
Reserveu.

5 | Finalment, en un recipient que us permeti triturar, aboqueu tots els 
ingredients. Tritureu-los i aneu afegint oli, a poc a poc, fins que espesseixi. 
Tasteu i poseu sal al gust.

6 | Per la cocció del bròquil: sobre una safata de forn, poseu una capa de sal 
gruixuda d’1 cm. de gruix, i enforneu a 220 ºC durant 15 minuts.

7 | Passat aquest temps, la traieu i disposeu els “arbrets” de bròquil sobre la 
sal, separats entre si. Torneu-ho al forn, a 160 ºC, durant 6 minuts. El bròquil 
quedarà cuit però cruixent.

8 | Deixeu la safata al mig de la taula i que cadascú agafi el bròquil per sucar-
lo al seu romesco.

 
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
304 min

Varietat 
Bròquil lila

Bròquil lila

Nyora*

Tomàquet de penjar

Avellanes

All (gra)

Vinagre

Oli d’oliva verge

Pa sec

Sal

Sal gruixuda

700 g / 1 u

30 g / 2 u

300 g / 6 u 

20 g / 2 cs

15 g / 3 u

30 mL / 2 cs

100 mL / ½ got

20 g / ½ llesca gran

Al gust

2 Kg / 5-6 tasses

cs: cullera de sopa

* També ho podeu fer amb pebrot de romesco.
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RECEPTA 28 RECEPTA 28

Macedònia de bimi en almívar 
i fruita de temporada

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu el bròcoli i talleu la part final del peu.

2 | Poseu l’aigua i el sucre en una cassola. Ho feu bullir durant 5 minuts i 
li afegiu el bròcoli. Deixeu que torni a arrencar el bull. Llavors tanqueu el foc 
i ho deixeu infusionar. Deixeu refredar la barreja. 

3 | Renteu bé les pomes a quadrats de 2-3 cm. 

4 | Peleu el plàtan i el talleu a rodelles de 0,5 cm de gruix.

5 | Renteu i piqueu les fulles de menta, però en guardeu unes quantes 
de senceres per decorar.

6 | Poseu totes les fruites en un bol i les amaniu amb el suc de la llima i 
les fulles netes i picades de menta. Barregeu bé.

7 | Ja podeu servir: poseu les pomes i els bròcolis i regueu amb una mica 
d’almívar i el suc de llima i menta. Decoreu amb les fulles senceres de menta.

La recepta està feta amb dos tipus de pomes diferents però ho podeu fer amb 
qualsevol fruita de temporada.

Ben freda és una macedònia diferent, 
jugueu a endevinar quina és la verdura.
Bon profit!

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Bròcoli verd 
ramificant 
o Brocolet

Bròcoli verd ramificant 

Aigua

Sucre morè

Poma Granny Smith (verda)

Poma Starking (vermella)

Plàtan mitja

Llima

Menta (fulles)

180 g / 12 u

100 g / ½ got

100 g / 6 -7 cs 

150 g / 1 u

150 g / 1 u

150 g / 1 u

60 g / 1 u

18 g / 6 u

cs: cullera de sopa
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RECEPTA 29 RECEPTA 29

Wok Thai de bròcoli 
ramificant verd i fideus

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu el bròcoli i talleu la part final del peu.

2 | Renteu, peleu i talleu a rodelles al biaix, l’all, el gingebre, la ceba tendra 
i la pastanaga. Feu-ho per separat.

3 | Renteu, traieu les llavors i talleu a juliana (tires fines), els pebrots i 
el bulb de fonoll. Feu-ho també per separat.

4 | Pels fideus d’arròs*: poseu una cassola amb aigua a bullir per escaldar 
els fideus d’arròs 2 minuts. Poseu-los en aigua freda per tallar la cocció.
* Segons els fideus que utilitzeu el fabricant us indicarà com coure’ls.

5 | En un wok amb oli de sèsam calent, daureu l’all i el gingebre. 
Afegiu els dos pebrots i remeneu a foc fort, durant 2 minuts. El següent a 
afegir serà el fonoll i el bròcoli ramificant verd. Saltegeu durant 2 minuts
més abans d’incorporar la ceba.

6 | Finalment afegiu els fideus cuits i la salsa de soja. 
Saltegeu durant 2 minuts més i ja estaran.

7 | Per emplatar, repartiu els fideus i les verdures que quedin al fons del wok. 
Si poseu per damunt uns brots germinats d’alfals, ja tindreu el plat!

Acabats de fer són ben bons, 
però també es poden menjar freds. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
20 min

Varietat 
Bròcoli verd 
ramificant 
o Brocolet

Bròcoli verd ramificant 

All (gra)

Gingebre fresc

Ceba tendra

Fonoll (bulb)

Pebrot vermell

Pebrot verd

Oli de sèsam

Fideus d’arròs

Salsa de soja

Brots alfals

400 g / 24 u

20 g / 4 u

Tros de 4 cm 

100 g / 1 u

75 g / ½ u

150 g / ½ u

75 g / ½ u

30 mL / 2 cs

200 g

45 mL / 3 cs

Per decorar
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RECEPTA 30 RECEPTA 30

Amanida de col Autumn 
Star amb salsa César

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu bé les cols i talleu’ls-hi la part final del peu.

2 | En una cassola amb aigua bullent i sal, escaldem les cols 2 minuts. 
Quan les traieu, poseu-les en un bol amb aigua freda per tallar la cocció, 
d’aquesta manera mantindran el color verd.

3 | Netegeu i talleu a juliana (tires fines) els cabdells.

4 | Talleu el pa a macedònia (cubs d’1 cm de gruix) i en una paella amb oli,
els fregiu. Deixeu escórrer l’excés d’oli sobre un paper absorbent.

5 | Per la salsa: tritureu, els alls pelats, el formatge, les anxoves, 
la mostassa i l’ou, amb la salsa Perrins i el suc de llimona. Ho acabeu 
de lligar amb oli, a poc a poc, fins que espesseixi.

6 | Pel muntatge: poseu una base de cabdell a juliana, les cols tallades 
longitudinalment per la meitat i els trossos de pa fregit. 
Ho amaniu tot amb la salsa César.

Serviu i segur que 
repetireu de salsa! 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
20 min

Varietat 
Col Autumn Star

Col Autumn Star

Cabdell

Oli d’oliva verge

Pa

All (gra)

Formatge parmesà

Anxoves

Mostassa

Ou (mida M)

Llimona

400 g / 24 u

300 g / 2 u

45 mL / 3 cs

100 g / 2 llesques

5 g / 1 u

30 g / 2 cs

20 g /4 filets

15 g / 1 cs

60 g / 1 u

135 g / 1 u
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RECEPTA 31 RECEPTA 31

Remenat d’ou amb col 
Autumn Star, pernil i gingebre

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu bé les cols, talleu’ls-hi la part final del peu. 
Separeu algunes fulles més grans per fer un cruixent i la resta de cols 
les feu a quarts, longitudinalment.

2 | Peleu i talleu a macedònia la ceba (quadrats 0,5 cm). 
Peleu el gingebre i talleu-lo a rodelles fines. 

3 | Talleu el pernil a juliana (tires fines).

4 | En un cassó amb oli podeu fregir unes fulles de col, que quedaran 
cruixents i les usareu per decorar. Tapeu-les i quan no esquitxin les poseu sobre 
un paper absorbent, fora del foc, per escórrer l’oli sobrant. Saleu-les al gust.

5 | Feu la barreja de nata i els ous. Salpebreu al gust.

6 | En una paella amb oli enrossiu la ceba. Seguidament, poseu-hi el gingebre 
i deixeu-lo sofregint 2 minuts. Després li afegiu el pernil i deixeu que es cogui a 
foc baix 1 minut més. Finalment hi poseu les cols tallades i deixeu que tots junt 
es cogui durant 5 minuts, remenant de tant en tant perquè res es cremi.

7 | Aboqueu la barreja d’ou i nata sobre les verdures i aneu remenant mentre 
l’ou es va quallant. El punt final d’un bon remenant és just quan l’ou s’acaba 
de quallar però encara queda cremós.

8 | Per finalitzar, hi podeu fondre una mica de mantega.

Serviu acabat de fer, 
i no us oblideu de posar 
les fulles de col fregides. 
Bon profit!cs: cullera de sopa

Per una versió vegetariana, substituïu el pernil per un anàleg vegetal de pernil o per bolets saltejats i la mantega i la nata per anàlegs vegetals

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Col Autumn Star

Col Autumn Star

Ceba vermella mitjana

Gingebre

Pernil salat

Oli d’oliva

Sal

Nata

Ou (mida M)

Pebre negre

Mantega

180 g / 12 u

100 g / 1 u

Tros 1 cm

100 g

30 g / 2 cs

Al gust

50 mL / ¼ got

480 g / 8 u

Al gust

45 g / 3 cs
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RECEPTA 32 RECEPTA 32

Pasta amb col kale morada i ricotta 
acompanyada amb pesto sicilià

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les fulles de les cols kale i trieu el tronc gruixut del mig, deixant 
separades les dues parts de la fulla. Quan el nervi central sigui menys gruixut, 
el podeu deixar. Talleu les fulles a “xifonada” (enrotlleu les fulles i talleu de 
forma transversal en rodelles de 0,5 cm). Renteu i peleu la ceba tendra i la 
pastanaga i després talleu-les a juliana (tires fines). Peleu l’all i lamineu-lo.

2 | Per la pasta: bulliu la pasta en aigua amb sal (100 g pasta per 1 litre 
d’aigua), seguint les indicacions de temps del fabricant. Una vegada feta i 
colada, la refredeu i l’amaniu amb oli. 

3 | En una paella amb oli, enrossiu les làmines d’all. Quan estigui ros, 
afegiu la ceba i la saltegeu. Després afegiu la pastanaga, i finalment afegiu 
la col kale morada i ho coeu tot uns 5 minuts.

4 | Pel pesto sicilià: netegeu l’alfàbrega i separeu les fulles. Hidrateu els 
tomàquets secs amb una mica d’aigua calenta i el vinagre. Tritureu els pinyons, 
el parmesà ratllat, els tomàquets secs hidratats, les fulles d’alfàbrega netes 
i un gra d’all (perquè es pugui triturar bé podeu afegir una mica d’aigua de la 
hidratació dels tomàquets). Una vegada triturat, li aneu afegint oli a poc a poc, 
per espessir la salsa i fer-la fina. Proveu i saleu, si cal.

6 | Pel muntatge: barregeu la pasta amb el saltat de verdures i col kale, en 
fred o en calent, segons el vulgueu servir. Poseu al damunt una cullerada de 
pesto sicilià i ho acabeu amb ricotta.

És un plat de pasta que 
podeu servir calent o fred. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
45 min

Varietat 
Col kale morada

Kale morada

Ceba tendra

Pastanaga mitjana

All (gra)

Pasta italiana seca

Sal

Oli d’oliva verge

Alfàbrega (fulles)

Tomàquets secs

Vinagre Xerés

Pinyons

Formatge parmesà

Ricotta

200 g

100 g / 1 u

150 g / 1+½ u

10 g / 2 u

300 g

Al gust

60 g / 4 cs

50 g / 1 got

60 g / 6 u

5 g / ½ cs

10 g / 1 cs

30 g / 2 cs

250 g / 1 u
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RECEPTA 33 RECEPTA 33

Minestra amb 
col Frisetta Green

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu bé les cols, talleu’ls-hi la part final del peu. Si són molt grans 
les podeu partir per la meitat longitudinalment. Renteu i peleu la patata i 
la pastanaga abans de tallar-les a macedònia (cubs de 0,5 cm). També talleu 
el bacó* igual. Peleu i lamineu fi, l’all.
* Si voleu un plat vegetarià podeu optar per qualsevol anàleg de carn o per bolet xiitake 
rehidratat o per “bacó” d’albergínia (làmina pintada amb salsa de soja i mel, cuinada a la planxa 
fins que quedi cruixent).

2 | En una cassola amb oli, daureu les làmines d’all i afegiu els daus de bacó. 
Remeneu i quan agafi color li afegiu les cols que seguireu saltejant a foc viu 
durant 2 minuts (vigileu que no es cremin). Baixeu el foc i afegiu la patata i 
la pastanaga, que ofegareu durant un parell de minuts. 

3 | A la barreja de verdures, hi abocareu la farina, anireu barrejant bé. 
Ara serà el moment d’anar afegint el brou, a poc a poc, sense deixar de 
remenar. El brou s’anirà espassant i llavors serà el moment d’incorporar els 
pèsols i deixar coure a foc mitjà durant 8-10 minuts. Decidiu amb quina 
textura us agraden més les verdures. Tasteu i saleu al gust.

4 | Netegeu i separeu les fulles del julivert i piqueu-les.

5 | Pel muntatge: serviu la minestra en un plat fons i poseu-li el julivert picat 
per damunt, just abans de servir.

És un plat tradicional però 
amb un nou ingredient. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
35 min

Varietat 
Col Frisetta Green 

Col Frisetta Green 

Patates mitjanes

Pastanaga mitjana

Bacó

All (gra)

Oli d’oliva verge

Farina

Brou vegetal

Pèsols s/beina

Sal

Julivert (fulles)

240 g / 16 u

400 g / 2 u

150 g / 1+½ u

50 g / 
1 llesca de 1 cm de gruix

5 g / 1 u

30 mL / 2 cs

30 g / 3 cs

500 mL / 2+½ got

100 g / 1 tassa

Al gust

10 g / 1 cs
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RECEPTA 34 RECEPTA 34

Broqueta de cols de Brusel·les i 
gírgoles amb salsa d’alvocat i menta

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les cols de Brussel·les i talleu’ls-hi una mica el peu. 
Netegeu les gírgoles amb un paper humit, talleu’ls-hi el peu i feu-les a tires 
de 3 cm de gruix, al biaix. Renteu els tomàquets de penjar* i feu-los un petit 
tall a la pell de la base en forma de creu.
* Si no trobeu tomàquet de penjar petit, ho podeu fer amb tomàquet cirera (cherry).

2 | En una olla amb aigua bullent escaldeu durant 5 min. les cols de Brussel·les. 
També podeu coure-les al vapor o al microones fins que estiguin toves. La cocció 
al vapor o al microones evita que tingui un excés d’aigua i queda més gustosa. 
Després, poseu-les en aigua freda per tallar la cocció i les coleu. Deixeu-les 
sobre un paper absorbent per assecar-les bé. Guardeu a la nevera. 

3 | En una altra olla amb aigua bullent, escaldeu durant 1 min. els tomàquets 
fins que la pell comenci a obrir-se. Traieu-los i submergiu-los en un bol amb 
aigua freda, immediatament. D’aquesta manera us serà molt fàcil pelar-los. 

4 | Per la broqueta: punxem una col de Brussel·les cuita, una tira de gírgola, 
un tomàquet, una tira de gírgola i acabem amb una altra col de Brussel·les. 
Fem totes les broquetes iguals i les salpebreu al gust.

5 | Per la salsa: peleu l’alvocat i en traieu la carn. La tritureu en un recipient 
amb les fulles netes de julivert i menta juntament amb el suc d’una llima. 
Tasteu i si cal li afegiu sal.

6 | Per coure les broquetes: en una planxa o paella amb una mica d’oli, 
poseu les broquetes a foc mitjà i els hi doneu la volta quan agafin color.

Serviu les broquetes 
amb un bol amb la salsa 
i segur que repetiu. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Col de 

Brussel·les lila

Cols de Brussel·les liles

Gírgoles

Tomàquet de penjar petits*

Sal

Pebre negre 

Alvocat mitjà

Julivert

Menta

Llima

Oli d’oliva verge

400 g / 16 u

150 g / 8 u

200 g / 8 u

Al gust

Al gust

200 g / 1 u

20 g / 2 cs

24 g / 8 u

60 g / 1 u

45 mL / 3 cs
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RECEPTA 35 RECEPTA 35

Cols de Brussel·les i verdures a la 
planxa amb baulgur i crema de porros

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu les cols de Brussel·les i talleu’ls-hi una mica el peu. 
Renteu els pebrots vermell i verd, traieu’ls-hi les llavors, i els feu a tires de 
3 cm de gruix, al biaix. Renteu el cabdell i talleu-lo per la meitat, al llarg. 
Renteu els porros, obrint les fulles per treure la terra que hi pugui haver, 
separeu la part verda* i talleu la part blanca a rodanxes d’1 cm de gruix.
L’all el pelareu i el tallareu a làmines fines.
* La part verda del porro l’usareu per fer un brou de verdura molt saborós.

2 | En una olla amb aigua bullent escaldeu durant 5 min. les cols de Brussel·les. 
També podeu coure-les al vapor o al microones fins que estiguin toves.

 
3 | En una altra olla amb aigua bullent, feu un brou amb la part verda 
del porro. Coleu i useu aquest brou per fer el bulgur. Poseu el doble, en volum, 
de brou que de bulgur*. Quan bulli, li afegiu el bulgur i ho deixeu coure, a foc 
mitjà, destapat fins que no quedi líquid. Ho deixeu reposar tapat 2 minuts. 
Amaniu amb oli i saleu al gust. 
* Les condicions de cocció del bulgur poden variar segons el fabricant, mireu l’envàs.

4 | Per les verdures: en una paella, pinteu les verdures amb oli, juntament 
amb unes quantes rodelles de porro i poseu-les a daurar. Afegiu les cols al final. 
Doneu’ls-hi la volta quan calgui. Salpebreu al gust.

5 | Per la crema de porros: en una olla amb una mica d’oli, ofegareu les 
rodelles de la part blanca del porro amb una mica d’aigua. Quan estiguin 
cuites, tritureu i coleu-ho i seguidament afegiu la nata.Salpebreu al gust.

6 | En una paella amb oli, daurem l’all, a foc baix, perquè aromatitzi l’oli.

7 | Per muntatge: posareu les verdures a un costat del plat; a l’altre el bulgur; 
afegireu la crema de porros i col·locareu les cols de Brussel·les a sobre. 
Finalment amanireu amb l’oli d’all.

Serviu com a primer plat. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
45 min

Varietat 
Col de 

Brussel·les lila

Cols de Brussel·les liles

Pebrot vermell

Pebrot verd

Cabdell

Porro

All (gra)

Bulgur

Oli d’oliva verge

Sal

Pebre negre 

Nata

200 g / 8 u

150 g / ½ u

150 g / 1 u

300 g / 2 u

400 g / 2 u

5 g / 1 u

100g / ½ got

45 mL / 1 cs

Al gust

Al gust

100 g / ½ got
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RECEPTA 36 RECEPTA 36

Amanida de col Frivole Red, poma i 
formatge blau, amb vinagareta de mel

Ingredients

Pas a pas

1 | Renteu bé les cols, elimineu la part final del peu i talleu-les per la meitat, al 
llarg, però guardeu-ne algunes fulles per fregir. Renteu, peleu i talleu a juliana la 
ceba tendra. Renteu* i feu a làmines fines, en forma de mitja lluna, la poma**. 
Renteu i talleu per la meitat els tomàquets. Renteu la ruca i talleu a daus el 
formatge blau.
* Podeu pelar la poma si no us agrada trobar la pell i *** si no us agrada tan àcida, 
podeu usar qualsevol poma que us agradi.

2 | En una olla amb aigua bullent i sal, escaldeu les cols 2 minuts*, 
per deixar-les cuites però encara cruixents. Quan estiguin, poseu-les en 
un bol amb aigua molt freda per tallar la cocció i que mantinguin el color. 
* No us preocupeu si l’aigua es torna blava, és la col que perd el seu color.

3 | En una paella amb oli, fregiu les fulles de col.Tapeu-les i quan no esquitxin, 
les traieu i les dipositeu damunt d’un paper absorbent per escórrer l’excés 
d’oli. Saleu al gust.

4 | Per la vinagreta: xafeu per trencar les avellanes* i les barregeu amb l’oli 
d’oliva verge, el vinagre i la mel. Remeneu fins a obtenir una bona barreja. 
Tasteu i salpebreu al gust.
* Les avellanes les podeu canviar per qualsevol fruita seca torrada.

5 | Pel muntatge: col·loqueu en un bol, les cols cuites, la poma, la ceba tendra, 
els tomàquets i la ruca. Ho amaniu amb la vinagreta de mel i avellanes. 
Ja ho podeu servir en el plat, posant per damunt el formatge blau a daus 
i les fulles de col fregides.

Una bona amanida d’hivern, 
amb colors i cruixent. 
Bon profit!

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
30 min

Varietat 
Col Frivole Red

Col Frivole Red

Ceba tendra

Poma Granny Smith

Tomàquets de penjar petits

Ruca

Formatge blau

Sal

Oli d’oliva verge

Avellanes

Vinagre Xerès

Mel

Pebre negre

180 g / 12 u

100 g / 1 u

150 g / 1 u

300 g / 8 u

50 g / ½ bossa

80 g / 4 tires d’un cm

Al gust

100 mL / ½ got

40 g / 4 cs

20 g / 2 cs

60 g / 2 cs

Al gust
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RECEPTA 37

Gyozas de 
bròquil llimona

Ingredients

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
40 min

Varietat 
Bròquil llimona

Bròquil llimona

Pastanaga

Gingebre

Sal

Pebre negre

Salsa de soja

Oli de sèsam

Farina fluixa

Aigua

Farina de blat de moro (Maizena)

400 g

150 g

30 g

Al gust

Al gust

15 mL

20 g / 2 cs

150 g

75 mL

50 g

RECEPTA 37

Pas a pas

1 | Renteu i talleu el bròquil llimona i, a tires fines, la pastanaga. Peleu i talleu 
molt petit el gingebre.

2 | En una olla amb oli de sèsam cuineu el bròquil llimona, les pastanagues 
i el gingebre. Afegiu sal i pebre. Quan estigui cuit, refredeu i reserveu. 

3 | En un bol, afegiu la farina, l’aigua i una mica de sal. Barregeu fins a 
obtenir una massa llisa. Emboliqueu amb film i reserveu 5 minuts a 
temperatura ambient.

4 | Empolvoreu farina de blat moro sobre la taula i estireu la massa tan fina 
com pugueu. Talleu discs d’uns 10 cm amb l’ajuda d’un talla pastes o un got.

5 | Col·loqueu les verdures cuites al mig dels discs i tanqueu-los com si fossin 
empanades, però amb una base plana perquè es mantinguin en peu.

6 | Per coure les gyozas: en una planxa o paella amb una mica d’oli, poseu 
les gyozas a foc mig i a sobre una barreja de farina de blat de moro i aigua. 
Cuineu-les tapades fins que l’aigua s’evapori i les gyozas estiguin cuites per 
dalt i cruixents per sota.

Serviu les gyozas acompanyades 
amb un bol amb salsa de soja. 
Bon profit!
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RECEPTA 38

Bròquil llimona amb 
maionesa de mel, 

mandarina i quicos

Ingredients

cs: cullera de sopa

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
20 min

Varietat 
Bròquil llimona

Bròquil llimona

Maionesa

Mel

Sal

Pebre negre

Mandarina

Quicos

400 g

150 g

20 g

Al gust

Al gust

1 unitat

20 g / 2 cs

RECEPTA 38

Pas a pas

1 | Netegeu i talleu el bròquil llimona en talls de la mida d’una mossegada.

2 | En una olla amb aigua i sal cuineu el bròquil llimona 3 minuts. 
Escorreu bé, refredeu i reserveu.
* També es poden cuinar al vapor i canviar l’oli de sèsam per oli d’oliva.

3 | En un bol, barregeu la maionesa, la mel i el suc d’una mandarina. 
Afegiu sal i pebre al gust.

4 | En un morter piqueu una mica els quicos (sense arribar a fer-ho pols).

5 | Serviu en un bol el bròquil llimona, la maionesa en un altre i 
els quicos en un altre. Agafeu un tros de bròquil llimona per la tija, 
mulleu-lo a la maionesa i després als quicos.

Bon profit!
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RECEPTA 39

Canelons de 
col pell de galàpet 
farcits d’hummus

Ingredients

cc: cullera de cafè

Persones 
4

Dificultat 
Mitja

Temps 
20 min

Varietat 
Col pell de galàpet

Col pell de galàpet 

Piparres tallades en brunoise

Hummus

Sal

Tomàquet

Olives negres deshidratades

Pa de motlle

Pebre vermell molt 

250 g 

2 unitats

200 g

Al gust

2 unitats

10 ud

2 llesques

1 cc 

RECEPTA 39

Pas a pas

1 | Renteu les fulles de la col i talleu-ne rectangles d’aproximadament 9 x7 cm, 
intentant evitar la zona central del nervi de la fulla. Escaldeu-les durant 1 minut 
en aigua bullent i poseu-les immediatament en aigua freda per tallar la cocció. 
Un cop fredes escorreu les fulles entre paper absorbent.

2 | Renteu els tomàquets, peleu-los, talleu-los pel mig i retireu la part de 
les llavors.

3 | A continuació talleu la polpa a daus molt petits. Feu el mateix amb les 
piparres, retireu el peduncle i talleu-les molt petites.

4 | Barregeu en un bol l’hummus amb els daus de tomàquet i piparra per 
repartir-ho bé.

5 | Poseu el farcit d’hummus sobre les fulles de col en forma de caneló i 
enrotlleu-los.

6 | Agafeu les llesques de pa de motlle i talleu els laterals. Aixafeu-les amb 
un corró de cuina fins a obtenir una làmina ben fina. Talleu tires rectangulars i 
torreu-les al forn a 170 ºC fins que quedin cruixents. Empolvoreu lleugerament 
amb pebre vermell molt.

7 | Talleu les olives deshidratades a rodanxes (les podeu substituir per olives 
negres sense deshidratar.

8 | Col·loqueu 3 canelons d’hummus per persona, decoreu amb daus 
de tomàquet, piparra i rodanxes d’oliva. Col·loqueu també els cruixents de 
pa de motlle.

Bon profit!
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RECEPTA 40

Espaguetis amb pesto 
de col pell de galàpet 

i formatge cremós

Ingredients

Persones 
4

Dificultat 
Fàcil

Temps 
20 min

Varietat 
Col pell de galàpet

Col pell de galàpet

Espaguetis

All

Sal

Pebre negre

Oli d´oliva verge

Pinyons

Formatge parmesà ratllat

Formatge cremós

200 g

300 g

30 g

Al gust

Al gust

60 mL

30 g 

30 g

30 g

RECEPTA 40

Pas a pas

1 | Renteu bé les fulles de la col i retireu el tronc central, que és més fibrós, i 
guardeu-lo. Retireu l’excés d’aigua. Si voleu aconseguir un verd més intens per al 
pesto, us recomanem que feu servir les fulles més exteriors de la col, que tenen 
més clorofil·la.

2 | Agafeu els nervis de la fulla (la part central més fibrosa) i talleu-los 
longitudinalment en tires fines. Escaldeu-los en aigua bullent durant 5 minuts i 
poseu-los de seguida en aigua freda o amb gel per tallar la cocció.

3 | Torreu lleugerament els pinyons en una paella i reserveu-ne un grapat per 
al muntatge del plat. Poseu el formatge cremós en una màniga.

4 | Feu el pesto: Peleu els dos grans d’all i escaldeu-los en aigua bullent. 
Poseu-los juntament amb la resta de pinyons, el formatge parmesà ratllat, les 
fulles de la col i un pessic de sal. Tritureu-ho tot junt afegint l’oli d’oliva verge a 
poc a poc.

5 | Poseu a bullir els espaguetis en aigua amb sal i deixeu el temps que 
convingui segons les indicacions del fabricant. Escorreu els espaguetis i 
barregeu-los amb el pesto de col fins que quedi ben repartit. Afegiu les tires de 
col (del nervi de la fulla) i barregeu bé.

6 | Enrotlleu els espaguetis i les tires de col amb unes pinces i poseu-los al 
plat. Poseu uns quants pinyons torrats i afegiu uns punts de formatge cremós.

Bon profit!



Descobreix el projecte, 
més informació 
sobre les varietats 
utilitzades i dona’ns 
la teva opinió a: 


